
 

 
Full Crome 

Popis  
Streetkolor.sk vám ponúka vzrušujúci nový efekt, kde možnosti obmedzuje len vaša 
predstavivosť. Full Chrome bol navrhnutý a vyrobený s ohľadom na čo najlepšiu cenu. Hoci 
má extrémne konkurencieschopnú cenu (bežná cena 250-300€/liter), môže ešte stále 
produkovať jeden z najrealistickejších chrómových alebo kovových vzhľadov. Môžete 
reprodukovať pôvodný vzhľad z pravého kovu, pretože obsahuje veľmi malé častice 
pigmentu. Tieto malé častice pigmentu umožňujú dokonalú orientáciu na povrchu, čo vám 
dáva najpravdivejší hliníkový vzhľad v každej farbe, aký je dnes na trhu k dispozícii. Dosahuje 
široké spektrum efektov: z lesklého efektu chrómu v rôznych prevedeniach až po kovový 
vzhľad.  
 
Príprava povrchu  
Kovový vzhľad:  
Full Chrome môže byť aplikovaný na rôzne odtiene farieb - základnú vrstvu, od striebornej, 
šedej až po čiernu, aby ste dosiahli požadovaný kovový efekt od hliníka až po titán. Avšak, 
Full Chrome môže byť aplikovaný na každú bázovú farbu, aby ste dosiahli odlesky kovu podľa 
potreby a pritom bude dostatočne transparentný, aby ukázal základnú farbu.  
 
Chrómový vzhľad: 
Na rozdiel od kovového vzhľadu je proces na vytvorenie plnohodnotného chrómového efektu 
úplne odlišný. Full Chrome je potrebné aplikovať na čierny lesklý (absolútne lesklý – ako sklo) 
povrch pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Odporúčame používanie našich streetkolor 
základov, pretože majú nízky obsah VOC a obsahujú nižšie množstvo rozpúšťadla. Lacnejšie 
značky majú čiernu bázu s vysokým obsahom rozpúšťadla, kde môže ďalej pokračovať 
odvetrávanie rozpúšťadla (riedidla) po dobu až 14 dní. Akékoľvek odvetrávanie riedidla, ktoré 
stále prebieha pri striekaní chrómovej vrstvy spôsobí problémy, pretože mikroskopické častice 
riedidla budú prchať cez vrstvu chrómu, a tým narúšajú orientáciu chrómového pigmentu                  
na povrchu. To bude mať vážny negatívny vplyv na finálny chrómový efekt. Vždy si urobte 
skúšobné vzorky, pred prvým pokusom ostrej práce. 
 
Miešanie  
Bez potreby miešania. Full Chrome je pripravený na použitie. Dobre pretrepte pred a počas 
používania.  
 
Doba spracovateľnosti  
Nevzťahuje sa - keď je v pištoli, môžete nepoužitý chróm jednoducho naliať späť                             
do pôvodného obalu. 
  
 
Aplikácia  
Kovový vzhľad: 
Full Chrome by mal byť striekaný ako medium – stredne plná vrstva. Umožnite odvetranie 
medzi vrstvami a platí: toľko vrstiev, koľko je potrebných až do požadovaného efektu.  
Doba schnutia pre kovový vzhľad: 
suchý vzduch 20 °C: 15 minút pred striekaním laku.  
Infračervený žiarič: 10 minút - nechajte vychladnúť na izbovú teplotu pred striekaním laku.  
 
 



 

Chrómový vzhľad: 
Na dosiahnutie účinku chrómového povrchu sa uistite, že okolitá teplota je nad 23 °C. Ak 
pracujete vonku, alebo keď je ťažké udržať túto teplotu, môžete použiť jemné teplo pomocou 
teplovzdušnej pištole alebo fénu po každom nátere.  
Full Chrome by mal byť striekaný vo veľmi ľahkých jemných vrstvách. Umožnite odvetranie 
medzi vrstvami, a platí: podľa potreby toľko vrstiev, kým nedosiahnete chrómový 
efekt. Normálne na to budete potrebovať 3 až 5 vrstiev. Použitím plných vrstiev Full 
Chromu prípadne použitím viacerých vrstiev spôsobíte zníženie efektu.  
Doba schnutia pre efekt chrómu:  
Schnutie na vzduchu 23 °C: 2 hodiny  
Infračervený žiarič: 20 minút  
Rúra: 35 minút  
 
Flash time medzi vrstvami: 
 1 až 2 minúty medzi nástrekmi 
 
Lakovanie čírym lakom 
Kovový vzhľad  
Pre kovový vzhľad môžete použiť naše streetkolor UltraShine alebo UltraClean laky alebo iné 
kvalitné 2K laky, podľa vášho výberu. Riaďte sa výrobnými odporúčaniami pre váš vybraný 
lak.  
 
Chrómový vzhľad  
Pre dosiahnutie najlepšieho chrómového efektu použite iba kompatibilné laky s nízkym 
VOC. Odporúčame vám použiť streetkolor UltraClear, pretože je kompatibilný s našou 
chrómovou farbou. Ak chcete použiť lak podľa vlastného výberu uistite sa, že je to low VOC 
UHS alebo polyuretánový lak a vykonajte niekoľko skúšobných nástrekov. Ak už si vyberiete 
lak, aplikácia je rovnaká ako pre všetky bezfarebné laky. Lak striekajte vo veľmi, veľmi ľahkých 
jemných vrstvách. Dodržujte časový odstup medzi jednotlivými vrstvami laku 3 - 5 minút 
(záleží od teploty pri striekaní). Ak tieto odporúčania nedodržíte, chrómový efekt sa vám bude 
strácať a postupne černieť. Naneste 2 až 3 vrstvy číreho laku a nechajte zaschnúť. Použitie 
laku v plných hrubých vrstvách, alebo príliš rýchle striekanie spôsobí, že rozpúšťadlá 
zapôsobia na chrómový pigment, čo spôsobí stratenie efektu. Ak sa tak stane, potom budete 
musieť začať znovu od začiatku. 
 
Zvláštne poznámky 
Poznámka: Vždy si urobte testovací panel pred prvým striekaním, aby ste stanovili počet 
vrstiev potrebných pre požadovaný účinok.  
Poznámka: Konečná farba efektu je závislá na farbe základného náteru a počte použitých 
vrstiev.  
Poznámka: Použitím nekompatibilných produktov dôjde k poškodeniu reflexnej vrstvy, preto si 
vždy nastriekajte skúšobný testovací panel.  
 
Zdravie a bezpečnosť 
Prečítajte si všetky varovania, prvú pomoc a bezpečnosť pre všetky komponenty pred použitím. Uchovávajte mimo dosahu detí a 
zvierat. Používajte riadne priliehajúci NIOSH / MSHA respirátor. Vyberte pretlakový respirátor (TC-19C alebo ekvivalent)                                               
na izokyanáty. Postupujte podľa návodu na použitie výrobcu respirátora. Chráňte si ruky nepriepustnými gumovými rukavicami. Používajte 
ochranu tváre, chráňte si oči a pokožku. Streetkolor výrobky sú určené na priemyselné profesionálne použitie alebo pre vyškolené osoby.  

 
Pre viac informácií navštívte www.streetkolor.sk 

 
Technické informácie a vzhľadové návrhy sú výsledkom našich skúseností a testov. Garantujeme, že naše produkty poskytujú  kvalitu. Avšak, 
nepreberáme  žiadnu zodpovednosť za dosiahnuté výsledky pokiaľ ide o podmienky v akých sa tento produkt používa, pretože sú mimo našu 
kontrolu. Preto  Vám odporúčame vykonať testy s bezfarebným lakom a podmienky použitia pred skutočnou prácou. Tento výrobok je určený 
pre profesionálne použitie  a pre vhodne kvalifikovaný personál. 
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