
 

OPRAVY POVRCHU ODLITKU PŘED  PRÁŠKOVÝM  LAKOVÁNÍM  A KTL 

 POMOCÍ PLASTICMETALU  ALU SUP 0008 A TVRDIDLA WF 0204 
 

 Plasticmetal je dvousložkový systém skládající se ze základního prášku a  tekutého tvrdidla. 

 Pro  práškové povrstvení  nebo KTL je použito speciální, tepelně odolné tvrdidlo (tekuté tvrdidlo WF #0204).  
Materiál může být zpracován ve variabilním míchacím  poměru od 1 obj. dílu prášku ku 1 obj. dílu tekutého tvrdidla  (1:1 

= tekutá konzistence ) až do míchacího  poměru 2,5 obj. díly prášku ku 1 obj. dílu tvrdidla (2,5:1 = špachtlovací stav, 

zvýšená viskozita) 

Pro použití pro práškové lakování nebo KTL doporučujeme tyto zpracovací směrnice: 
 

- Pečlivě odmastit a obrousit. Povrchy musí mít zrnitost P40- P60 a být kovově lesklé 

 Před zpracováním ještě očistit pomocí DIAMANT Reiniger 1417 nebo jinýmčističem 

  

- Obě složky v poměru 1 obj. díl tekutého tvrdidla a 2,2 obj. díly prášku promíchat na špachtlovací stav 

   

- Zpracovatelnost  promíchaných složek je cca 7 minut při 20°C (68°F). Nejnižší zpracovací teplota je + 5°C 

(41°F), maximální zpracovací teplota je + 40°C (104°F) 

 

- Materiál   před použitím nanést  na čistý kovový nebo plastový povrch a s širokou špachtlí tence roztírat. Tímto 

způsobem se odstraní vzduch, který se v materiálu uzavřel při míchání  

- Materiál nejprve naneste na součást a trochu přitlačte, aby se vytvořila na součásti  přilnavá adhesní  vrstva . 

Potom vytvořte odpovídající tloušťku vrstvy tím, že budete přidávat materiál. V nanášeném materiálu je nutno 

dávat pozor, aby zde nevznikly žádné vzduchové kapsy nebo póry. S pomocí ostrého předmětu, jako 

například jehly, mohou být otevřeny a vzduch odstraněn. 

-  Produkt vytvrzuje při pokojové teplotě. Pro stabilizaci, pokud jde o zvláštní požadavky  jako  je následné 

lakování součásti, se doporučuje  následující postup pro vytvrzování: 

I) vytvrzování při pokojové teplotě po dobu 2 hodin  
II) vytvrzování při 80 - 100 °C (176 - 212 °F) po dobu 10 - 20 minut 

- tepelné vytvrzování se může provádět v peci nebo částečně  horkovzdušnou  pistolí nebo infračervenou lampou. 

UPOZORNĚNÍ: Přehřátí (> 100°C/212°F) materiálu je absolutně nepřípustné!!  

 
Hotový vytvrzený materiál může být nyní na konečný stav obroušen brousícím papírem na zrnitost 
P80  a tím připraven pro lakování 


