Chrome at'home

Ochrona: Ważne!
Przechowywać produkty w ciemności, w chłodnym miejscu, z wyjątkiem zimna i ciepła
Prezentacja
Proces "Chrome at'home" pozwala na łatwe i szybkie wykonanie chromowania, w swoim garażu
lub ogrodzie, bez zbędnego specjalnego wyposażenia lub maszyny, na dowolnej powierzchni!
Systemy do profesjonalneg o chromowania przedstawione są w innych działach naszej strony.
Chromowanie wykonuje się wieloma sukcesywnymi etapami rozpylania, podczas całego procesu
zachodzi niegroźna reakcja chemiczna (żaden produkt nie jest rakotwórczym, substancje nie
zawierają metali ciężkich). Możemy je wykonać na dowolnej powierzchni, po uprzednim jej
przygotowaniu (czyszczenie, odtłuszczanie, szlifowanie, nakładanie bazy zwiększającej
przyczepność, jeżeli zajdzie taka potrzeba). To uprzednie przygotowanie malowanego przedmiotu
wykonuje się zgodnie z regułami sztuki malarskiej.
Ustawienie:
- Woda zdemineralizowana 5 L lub 10 L (dostępna w dużych pojemnościach)
- krata lub podstawa
- pojemnik retencyjny na ciecze + pusty pojemnik
- waga kuchenna do pomiaru substancji
- Każdy pojemnik musi być nowy. Należy zwrócić szczególną uwagę, by ciecze nie wymieszały się
pomiędzy sobą!
- Aby zmieszać każdy produkt ACT, A i B, użyj jednej dedykowanej pipety.
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- Należy uprzednio przygotować wszystkie rozcieńczone w butelkach produkty: Różne etapy będą
musiały być wykonane po kolei, bez przerywania pracy.
- Należy podłączyć 3 pulweryzatory na pompę pod ciśnienie, pompując je 60 razy. Nie należy
wpompowywać zbyt dużej ilości cieczy do pomp: im więcej cieczy, tym mnie jest powietrza do
pulweryzacji.
- Należy założyć okulary ochronne przed każdym z etapów, trzeba zwrócić uwagę na możliwość
dostania się produktu do oczu podczas pulweryzacji.
- Malowanie spodniej warstwy i nakładanie końcowego lakieru powinno odbywać się w kabinie, w
pomieszczeniu wystarczająco dobrze wentylowanym, lub na zewnątrz.

Oto szczegółowe instrukcje:
- 1/ Należ nałożyć białą spodnią warstwę 2K:

Zestawy kompletne Chrome at'home zawierają substancję do wykonania spodniej warstwy w
specjalnym aerozolu.
Skład: Akryl- Poliuretan 2K
Można również użyć dowolnej farby samochodowej wraz z utwardzaczem (nabłyszczacz, baza
lakierowana…)
Uwaga: Malowanie spodniej warstwy i nakładanie końcowego lakieru powinno odbywać się w
kabinie, w pomieszczeniu wystarczająco dobrze wentylowanym, lub na zewnątrz. Produkty
szkodliwe i łatwopalne. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Odblokuj utwardzacz na spodzie
aerozolu, naciśnij kilka razy. Następnie wymieszaj zawartość aerozolu energicznie nim potrząsając
przez 30 sekund. Czas możliwości użycia aerozolu: maksymalnie 1 godzina.
Aplikacja: Jest bardzo ważnym by otrzymać farbę mocno błyszczącą i gładką. Na idealnie czystym i
delikatnie wyszlifowanym przedmiocie, należy rozpylić pierwszą, bardzo cienką warstwę farby, w
celu stworzenia przyczepności. Po 2 do 5 minutach należy zaaplikować końcową grubą warstwę tak,
by utworzyć błyszczącą powierzchnię.
Rada: Jeżeli warstwa jest zbyt cienka, farba nie będzie błyszcząca. Natomiast, jeżeli warstwa będzie
zbyt gruba, pojawią się zacieki.
Suszenie: Należy pozostawić do wyschnięcia na 4 do 8 godzin, w miejscu o niskiej wilgotności, w
niskiej temperaturze, z dala od możliwości zakurzenia.
Po suszeniu: Pomalowany przedmiot nie powinien być dotykany palcami. Nie powinien być
również szlifowany ani odtłuszczany.

- 2/ Aplikacja substancji nawilżającej:

Produkt bezpieczny
Mieszanina: Wewnątrz nowej butelki pulweryzatora, należy wymieszać 30 g skoncentrowanej
substancji nawilżającej z 500 g wody zdemineralizowanej.
Ustawienie: Należy ustawić malowany przedmiot na kracie nad pojemnikiem.
Należy również rozpylić produkt w każdym trudnodostępnym miejscu malowanego przedmiotu i
pozostawić na 10 sekund.
Należy spryskać zdemineralizowaną wodą umieszczoną w pulweryzatorze.
Obserwuj powierzchnię: Powinna ona być całkowicie zwilżona, a woda nie powinna skraplać się na
powierzchni. Jeżeli zaobserwuje się suche powierzchnie, które się otworzą, należy powtórzyć
aplikację nawilżacza, a następnie ponownie zwilżyć powierzchnię.
Następnie należy przejść bezpośrednio do fazy 3.
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Czas na wykorzystanie mieszaniny: 24h

- 3/ Aplikacja aktywatora:

Załóż okulary. Produkt działa drażliwie na oczy.
Mieszanina: Wewnątrz czystej butli z pipetą zmieszaj 1,3 ml (1,3 g) stężonego aktywatora z 500 g
demineralizowanej wody.
Ustawienie: Ustaw malowany przedmiot na kracie nad pojemnikiem.
Należy również rozpylić produkt w każdym trudnodostępnym miejscu malowanego przedmiotu i
pozostawić na 5 do 10 sekund. Nie pozostawiać do wyschnięcia!
Zwilżyć podwójnie pulweryzatorem z pompą wypełnioną wodą zdemineralizowaną. W celu
uniknięcia powstawania plam, jakakolwiek obecność aktywatora powinna zniknąć w kolejnym
etapie.
Następnie, należy przejść bezpośrednio do etapu 4.
Czas, w jakim można wykorzystać mieszaninę: 24h

- 4/ Chromowanie- rozpylenie:
Załóż okulary. Produkt działa drażliwie na oczy. Załóż okulary. Produkt działa drażliwie na oczy.
Załóż również rękawiczki i odzienie ochronne: produkt odbarwiający! Nie należy wdychać oparów
lub należy założyć maskę: produkt końcowy zawiera mniej niż 0,5% amoniaku.
Mieszanina:
Roztwór A: W pulweryzatorze na pompę A: Dodaj 250 ml demineralizowanej wody, następnie 20
ml A1 (patrz CD2920, 20 ml = 19,25 g), następnie 10 ml A2 (ref OX1910, 10 ml = 12 g), a następnie
uzupełnij 250 ml demineralizowanej wody.
Roztwór B: W pulweryzatorze na pompę B: Dodaj 250 ml demineralizowanej wody, następnie 10 ml
B1 (patrz CD1900, 10 ml = 12,2 g), następnie 10 ml B2 (patrz RED5910, 10 ml = 10,7 g), a następnie
uzupełnij 250 ml demineralizowanej wody.
Ustawienie: Należy ustawić przedmiot malowany na kracie nad pojemnikiem Rozpylić 2 produkty
w tym samym czasie na przedmiot. Reakcja wytworzy się w 10 do 60 sekund. Kontynuować
rozpylanie w celu uzyskania odpowiedniej warstwy metalicznej. Następnie- zwilżyć przedmiot i
wysuszyć go w suszarni.
Suszenie: 1,5 godziny w temperaturze 20°C lub 40 minut w temperaturze 35°C.
Następnie, należy przejść do etapu 5: lakierowanie.
Czas możliwości wykorzystania mieszaniny: kilka dni

- 5/ Aplikacja lakieru:

Po 2 do 5 minutach należy zaaplikować końcową grubą warstwę tak, by utworzyć błyszczącą
powierzchnię. Po kompletnym wyschnięciu, lakier może zostać delikatnie wyszlifowany, ponownie
polakierowany lakierem samochodowym o wysokiej odporności. Produkty szkodliwe i łatwopalne.
Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Należy użyć maski oraz pracować w pomieszczeniu
bardzo dobrze wentylowanym. Lakierowanie powinno odbyć się w kabinie, w miejscu
wystarczająco wentylowanym lub na zewnątrz.
Barwienie:
Można łatwo nadać kolor końcowemu efektowi chromowania stosując nasze barwne lakiery
(zawarte są one w zestawach w wersji barwnej). Kolory dostępne to: Fiolet, Niebieski kobalt,
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Niebieski cyjan, Zielony Chloro, Zielony Limonka, Żółty Złoty, Pomarańczowy, Czerwony.
W celu ich zamówienia wystarczy doprecyzować wybrany kolor w komentarzu zamówienia.
Wydajność i przechowywanie:
Wydajność produktów i mieszanin wskazane są w przybliżeniu. Zależą one od ilości warstw.
Temperatura wody, malowanego przedmiotu oraz skompresowanego powietrza, pomiędzy 25 i
45°C znacząco polepsza wydajność i zmniejsza zużycie.
Produkty skoncentrowane mogą być przechowywane przez 3 miesiące w lodówce, z dala od
światła dziennego.
Odpadki:
Jest bardzo ważnym, by zebrać płynne odpadki w jednym pojemniku i by zostały one oddane w
specjalne miejsce jako produkty niebezpieczne. Nie zależy nigdy nie wlewać takich odpadów do
ścieków. Produkty te mogą zanieczyścić wody oraz zakłócić funkcjonowanie oczyszczalni.
Ostrzeżenia i bezpieczeństwo:
Możliwość wybuchu! Należy zawsze przechowywać skoncentrowany produkt A z daleka od
wysokich temperatur oraz od światła. Nie należy nigdy pozostawić produktu do pełnego
odparowania, należy również obficie spłukać pustą butelkę.
Nie mieszać produktów A i B razem. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przechowywać z
dala od zasięgu dzieci!
Zasady bezpieczeństwa: Dostępne na zapytanie pod adresem infos@stardustcolors.com

Zestaw Chrome at'home jest dostępny w różnych wersjach.
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