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TECHNICKÝ LIST 
 
         Revize dne: 27.4.2021 

CHAMALEON AKRYLOVÝ SPREJ 

 

Objednací číslo:  26204 (černá matná), 26205 (černá 

polomat), 26206 (bílá matná), 26214 

(černá lesklá) 26414 (bílá lesklá)  
 

Určený způsob použití: Opravy automobilů / čirý nátěrový materiál, lak 

 

Obecná charakteristika:  Pro ošetřené i neošetřené povrchy ze dřeva, kovu, 

hliníku, skla, kamene a různých druhů plastů. 

 

Vlastnosti produktu:  
• Rychle schnoucí. 

• Dobré krytí 

• Trvalý lesk 

• Nebledne a odolný vůči UV záření 

• Dobrá tvrdost povrchu 

• Odolný vůči benzínu, chemikáliím a 

povětrnostním podmínkám 

• Odolné proti opotřebení a poškrábání 

• Vynikající přilnavost 

 

 

 

Technická charakteristika:    
 
Obsah: 500 ml  

Základ: Akrylátová pryskyřice 

Barva: černá 

Obsah VOC: přibližně 91% w/w 

Pevný obsah: přibližně 9% w/w 

Krytí: 1,5 až 2 m² přibližně 0,5 m² 

Suchý na prach: po 5 až 10 minutách 

Bez lepivosti: po 10 až 20 minutách  
Ztuhlý/znovu přestříkatelný:   po 2 hodinách 
Žáruvzdorná:    do 110°C 
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Použití: 
Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho 

 

Před použitím:  Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. 

Odstraňte uvolněný starý lak a rez a povrch 

zbruste. Naneste vrstvu spreje Chamaeleon 

primer, který je vhodný pro povrch. Po usušení 

zbruste základní vrstvu (zrno 600). 

 
Použití:  Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej       

by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro 
zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej 
protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. 
Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by 
měl být cca 25 až 30 cm. Lak naneste v několika 
tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy 
vždy sprej protřepejte. 

Po použití:  Vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, 
stiskněte trysku přibližně na 5 sekund). 

 

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku. 
 

Bezpečnostní informace: 
Přečtěte si prosím příslušný bezpečnostní list 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: 
objednávky@son-web.cz 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 
 


