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Informácie a miešanie ( ODPORÚČANÉ) 
 
Ak si nie ste istí, spýtajte sa.  
 
Zrieknutie sa zodpovednosti. Vezmite prosím na vedomie, že pri použití zŕn v dvojzložkovej 
farbe a laku sa musíte uistiť, že tužidlo a riedidlo máte merané správne a je dobre premiešané. 
Až potom pridávajte zrná. Streetkolor.sk nebude niesť zodpovednosť za vaše chyby. 
Nepridávajte žiadny typ rýchloschnúcich aditív, taktiež neaplikujte zrná pri vysokých 
teplotách(≥175 ), pretože to môže mať vplyv na povrch zrna. Streetkolor.sk nemôže 
kontrolovať, ako ste si namiešali lak/farbu, preto nebudeme zodpovední za žiadne problémy  
pri striekaní  kvôli vášmu zlému a chybnému miešaniu. Povrch zŕn musí byť pri miešaní vždy 
suchý a zrná musia byť aplikované pri nízkej teplote.  
 
Štandardné zrná (Chameleón, Hologram, Perleť, HiTec)  
Miešanie: 
20-25%/20-25 g zŕn zamiešajte do 1 litra polyuretánového, akryl laku, laku na vodnej báze 
alebo do čírej bázy. Dôkladne miešajte po dobu 10 minút  do požadovanej konzistencie.  
  

H₂O perleťové zrná 
 
Tieto zrná sú určené hlavne pre použitie s vodou riediteľnými lakmi (lak na vodnej báze). Môžu 
byť použité aj v polyuretánových a akryl lakoch/farbách. Musia byť použité čo najskôr               
po zmiešaní, pretože trvanlivosť zŕn v týchto lakoch je krátka. Preto si namixujte iba  
požadované množstvo. Vysoký (hustý) efekt zŕn získate niekoľkými vrstvami striekania a nie 
tým, že pridáte viac zŕn do laku.  
Ak máte namixovaných viac ako 20-25% alebo 20-25 g zŕn riskujete upchatie striekacej pištole 
alebo pľuvanie. Ak sa to stane, budete musieť začať odznova! 
 
Požiadavky na striekanie: 
 
Všetky typy zŕn sa  striekajú cez štandardné striekacie pištole. 
Veľkosť zrna - Typ trysky: 
200 mikro - 1,2 mm tryska  
400 mikro - 1,4 mm tryska  
800 mikro - 2,0 mm tryska  
Upozornenie: PRED STRIEKANÍM MUSÍTE VYMONTOVAŤ SITKO Z NÁDOBKY 
Tlak kompresora musí byť nastavený na 2-3 bary, nikdy nie viac.. Odporúčame použiť HVLP 
striekaciu pištoľ, ktorá je najlepšia pre toto použitie. Odporúčame používať antikorové 
(Stainless steel) oceľové ložisko (guličku) v nádobke na farbu/lak počas striekania, pretože 
pomáha miešať zrná počas striekania. Všetok tovar potrebný na striekanie je Vám k dispozícii 
a je možné zakúpiť on-line na www.streetkolor.sk 

 
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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