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TECHNICKÝ LIST 
 

STRUKTUROVÝ SPREJ 

Objednací číslo:  26340   

 

Určený způsob použití:  v autoopravárenství 

 

Obecná charakteristika:  Strukturový sprej obnovuje strukturu poškozených 

plastových nebo vnějších částí automobilu, např. 

nárazníky, zrcátka, rámy dveří a tuningové díly. 

Stejně tak je vhodný i pro interiér vozidel, např. 

palubní desky, rámy dveří, středové ovládací panely 

a plastové části kufrů. 

 

 Oblast použití:  Sprej je ideální pro opravy a nátěry všech 

plastových dílů automobilu. 

  

Vlastnosti produktu:  
• Strukturová obnova poškozených plastů a 

plastových částí. 

• Černá barva 

• Jednoduchá, časově nenáročná aplikace 

• Sprej je vhodný pro plastové vnější části 

automobilu, např. dveřní rámy, zrcátka, tuningové 

části a nárazníky. Stejně tak je vhodný i pro vnitřní 

části, např. palubní desky, středové ovládací panely, 

dveřní rámy a plastové části kufrů. 

  

Technická charakteristika:    
 
Základ pojiva: vinylkopolymer 

Barva: černá 

Vůně: rozpouštědlo 

Stupeň lesku:  (při úhlu měření 60° podle DIN 67530) lesklý: 

>15 jednotek lesku 

Účinnost:  v závislosti na konzistenci a barvě podkladu: 400 

ml je dostatečné pro 1 – 1,5 m2.  

Podklad:  poškozená místa na všech plastových částech 

exteriéru i interiéru.  
Doba schnutí (při 20°C, 50% vlhkosti vzduchu):  
Na prach: přibližně po 10 minutách  

Na dotek: přibližně po 30 minutách  

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a vrstvě použitého materiálu.  
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Teplotní odolnost:    do 80°C 

Stabilita při skladování:  při správném skladování 10 let (= 10° - 15°C, při 

vlhkosti vzduchu max. 60%).  

 

Velikost: sprej o objemu 400ml 

Obsah VOC: 244,1g 

Sprej nátěr kategorie: automobilový nárazník 

PW/MIR: 0,71l 

 

Životní prostředí a označení: 

 
Šetrné k životnímu prostředí: 

Chamäleon se zavázal používat formulace bez omezených nebo kritických přísad a dosáhnout 

nejlepšího možného výkonu. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu. 

Likvidace: Do recyklovatelného kontejneru nebo vhodného kontejneru by měly být vloženy 

pouze zcela vyprázdněné plechovky pro opětovné použití. Plechovky, které nejsou prázdné, 

by měly být zlikvidovány jako „speciální odpad“. 

Značení:  

Všechny produkty Chamäleon splňují aktuální stav předpisů o jejich označování. Klasifikace 

a rozlišování probíhá podle současné právní formy Globálně harmonizovaného systému 

klasifikace a označování chemických látek (GHS) nebo spíše podle nařízení CLP. 

nařízení 1272/2008/EG. Naše bezpečnostní listy jsou v souladu s aktuální formou REACH 

1907/2006/EG, článek 31 a dodatek II, 

 

Použití: 
Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho 

 
Aplikace: 

 

• Povrch důkladně vyčistěte s Chamäleon Odstraňovačem silikonu.  

• Poškozená oblast musí být suchá, zbavená prachu a odmaštěná.  

• Důkladně sprej protřepejte po dobu 2 minut.  

• Proveďte zkoušku spreje.  

• Hustota struktury a efektu závisí na počtu vrstev a vzdálenosti při sprejování.  

• Požadovaného výsledku dosáhnete nanesením několika tenkých vrstev.  

• Po zaschnutí cca. 15–20 minut (20 °C) 

• Musí být přelakován 
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Pouze pro profesionální použití 

Používejte vhodný respirátor (doporučený typ A2/P3) 

 

 

Rady k aplikaci: 

Pokud používáte strukturovací sprej (černý), snadno vyhladíte nerovnosti, protože jej lze po 

zaschnutí velmi snadno brousit. Úpravy struktury lze také provést jednoduchým způsobem. 

Například: povrch je příliš hrubý, protože aplikace byla příliš silná. Po zaschnutí a obroušení 

můžete ještě jednou v tenké vrstvě nanést sprej s černou strukturou. Naše doporučení: Pomocí 

kousku kartonu otestujte proces nástřiku před vlastní aplikací nástřikem na různé vzdálenosti. 

 

 

 

 

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


