
Käyttöohje Metalliväripaketti 

Troton Master HS korkeakiiltoinen akryylikirkaslakka -  Antaa hyvän kiillon sekä
kulutuskestävyyden. 

Ohenna lakkaa n. 5-10%, nosta ruiskutuspaine 2,5bar (varmista että ruiskutuspaine on
2,5bar, paineilmaletku syö painetta n. 1bar jokaista 10 metriä kohden). 

Ruiskuta lakkaa kaksi täyttä kerrosta pitäen 5-7 min. tauko kerrosten välillä. 

Ruiskutusjälki saa olla hyvin limittäinen kun mennään oikealta vasemmalle ja
vasemmalta oikealle, limittäisyys voi olla jopa 40%! 

•Sekoitussuhde 2:1, ohennus 0-10%
•Suutinkoko: 1,3-1,4mm
•Ruiskutuspaine: 2-3bar
•Ruiskutuskerrat: 2 märkää kerrosta
•Haihdutusaika: 5-7min kerrosten välillä, 5-10min ennen uunitusta (uunitus ei pakollinen)
•Kuivumisaika +20 asteessa: pölykuiva 10-12min, kosketus/asennuskuiva 6-8h
•Kuivumisaika: +60 asteessa 25min
•Kuivakalvonpaksuus 60my
•Potlife (seoksen käyttöaika) 7h +20 asteessa
•Kaada lakka värisihdin läpi!



Käyttöohje Metalliväripaketti 

Mipa WBC Metalli-/helmiäismassa - Vesiohenteinen 2-kerrosmaali, josta voidaan tehdä 
metallihohto-, helmiäis- sekä unibasesävyt. 

Sävyjen puhtaus ja briljanssi säilyvät vuosikausia muuttumattomina. Ominaisuuksiin 
kuuluvat erinomainen tasoittuvuus, ruiskutettavuus ja peittokyky. VOC 50-120g/ltr. 

Massa sopii henkilö- ja hyötyajoneuvojen, moottoripyörien yli- tai paikkamaalauksiin, sekä 
erikoisrakenteiden pintamaalaussysteemeihin. Kaikki sävyt ovat lyijy ja kromaattivapaita. 

Ohjeita maalaukseen: ensimmäisen ruiskutuskerran tulee olla ohut, toisella ruiskutuskerralla
saavutetaan täysin peittävä kalvo. Joissain tilanteissa vaaditaan vielä kolmas etäältä 
suoritettu sumutus. Vaikeimmissa vivahteissa käytä eristeenä pintamaalisävyä lähinnä 
olevaa perussävyä. Paikkamaalauksissa suositellaan WBC-BASEBLEND:in käyttöä 
eristyksen ja moitteettoman pintamaaliefektin varmistamiseksi.
Ohennetaan ruiskutusviskositeettiin suhteessa 10:2 (=20%) MIPA-WBC verdünnung 
ohenteella.

• Kuivumisaika 20c: 20 min (kalvon tulee olla silkinhimmeä) 
• Kuivumisaika 60c: 7 min, jonka jälkeen 5 minuutin viilennys 
• Maalausolosuhteet: Lämpötila 20-25c, ilman kosteus 40-60% 
• Varastointikestävyys: n.12 kuukautta, EI SAA JÄÄTYÄ 
• Kaada maali värisihdin lävitse! 

Muuta huomioitavaa:

Tee lakkaus vasta kun Mipa WBC värimassan pinta on kuiva, pinta on tasaisen matta kun se
on valmis lakattavaksi! Maksimissaan WBC voi olla ilman lakkausta 24 tuntia. Jos 24 tuntia
ylittyy, tulee pinta karhentaa esim. harmaalla karhunkielellä ja maalata vähintään yksi kerros
lisää. 

Mipa WBC Värimassalla ei voi saavuttaa täydellistä peili pintaa kuten akryylimaaleilla. 
Kirkaslakka viimeistelee maalauksen, joten WBC:tä riittää yleensä kaksi kerrosta niin, että 
maalia on tasaisesti joka paikassa. 

Kysy lisä ohjeita asiakaspalvelusta tarvittaessa sähköpostilla info@automaalit.net tai 
puhelimella numerosta 0103 877 576 

mailto:info@automaalit.net

