
 

   Návod na použitie a aplikáciu     

 
Ak ste nikdy predtým nepoužívali KrystaleX, je najlepšie vziať kus lakovaného kovu, alebo 
plastu ako skúšobný kus, aby vám umožnil pochopiť proces.  
 
1. Podkladový lak a bezfarebný lak musí byť absolútne suchý.  

(žiadne rýchloschnúce laky, nový lak nechajte preschnúť 24 hodín)  
 

2. Umyte povrch s "neagresívnym odmastňovačom." Dôkladne umyte. Prebrúste povrch 
s brúsnym papierom o zrnitosti 240 - 320, kým povrch nebude dokonale prebrúsený. Uistite 
sa, že hrany sú dôkladne prebrúsené. Vzhľadom k tomu, že KrystaleX je vodou riediteľný, 
nepoškodí a ani nijako nezničí štruktúru povrchu podkladového laku. Umyte povrch 
dôkladne vodou, pretože Krystalex je na báze vody, a všetky nečistoty a prachové častice 
narušia kvalitu výsledného produktu. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá a ani žiadne čistiace 
prostriedky.  
 

3. Povrch musí byť čistý a suchý.  
TIP: Dajte vodu na povrch prebrúseného materiálu. Ak voda na povrchu vytvorí zhluky 
prachu a vody neaplikujte KrystaleX, pretože povrch nie je dobre očistený.  
 

4. Pri striekaní KrystaleXu dbajte na približne rovnakú teplotu roztoku a striekaného povrchu. 
Nemal by byť príliš teplý ani studený. Teplota pri aplikácii by mala byť približne 25 – 35 
stupňov. Relatívna vlhkosť aspoň 65%. 
VAROVANIE: Nerieďte. KrystaleX je pripravený na použitie, inak riskujete stratu efektu!  
 

5. Striekanie: 1 vrstva Krystalexu pri teplote 25 - 35 stupňov. Táto teplota a vlhkosť slúži ako 
vodítko k úspešnému výsledku.  
 

6. Nechajte zaschnúť. Doba schnutia závisí od teploty, prúdenia vzduchu a vlhkosti. Pravidlom 
je, že čím dlhšie trvá, aby bol produkt suchý, tým väčšie vzory kryštálu sa vytvoria. Počkajte 
na dokončenie formovania kryštálov vo všetkých častiach striekaného povrchu. Kryštály sú 
hotové a suché, keď sa stanú tvrdé a nemajú vzhľad vlhkosti. V tejto chvíli už vidíte 
štruktúru a veľkosť kryštálov. Ak to nie je to, čo si prajete, zmyte KrystaleX s vodou a 
špongiou a znovu ho aplikujte. Zmeňte teplotu. 

 
7. Nastriekajte vrchnú farbu. Nastavte pištoľ na jemné rozprašovanie.  

Poznámka: Pre konečný výsledok  by ste mali  stále vidieť spodnú vrstvu laku/farby, ktorá je 
pod vrstvou KrystaleXu (jemne prášiť vrchnú vrstvu farby). Svetlé vrchné nátery fungujú 
najlepšie nad tmavými spodnými vrstvami a naopak. 
 

8. Nechajte vrchnú farbu vyschnúť na dotyk. Tento náter musí byť dostatočne suchý. Ak váš 
vrchný náter nie je dostatočne suchý, potom ho zmyjete spolu s kryštálmi v ďalšom kroku. 

 
9. Vlhkou špongiou a vodou, umyte/utrite všetky kryštály. Ak vrchná farba nejde dole, potom 

použite drsnú časť špongie a jemnými ťahmi odstráňte kryštály a kontrastnú/vrchnú farbu 
do vami požadovaného efektu.  
Poznámka: Ak sa vám nepáči vzor, ktorý ste vytvorili, odstráňte vrchnú farbu pomocou 
reduktoru/riedidla, potom mydlom a vodou (môžete to urobiť, pretože vaša základná farba 
by mala byť preschnutá po 24 hodinách z kroku 1.) Potom opakujte kroky 3-10.  
 

Váš projekt je ukončený. KrystaleX bol zmytý a teraz ho stačí iba prelakovať čistým lakom.  
  



 

 
Ak je predlohou airBrush technika použite na maskovanie okolia pásky. Použite grafické pásky 
alebo vinylové pásky. NEPOUŽÍVAJTE maskovacie pásky (papierové), pretože KrystaleX je 
na vodnej báze. Ak máte v pláne použiť KrytaleX na celé vozidlo, uistite sa, že to všetko naraz 
stihnete. (Možno, že nebudete mať rovnaký vzor, ak nemáte svoj lak rovnaký na všetkých 
dieloch). V tomto prípade je dôležité aplikovať krystaleX rovnomerne na celé vozidlo.  
 
Typy, ktoré robia vzor KrystaleXu Väčším:  
• pomalší čas sušenia  
• vyššia vlhkosť  
Typy, ktoré robia vzor  KrystaleXu Menším:  
• rýchlejšia doba schnutia  
• hrubšia vrstva KrystaleXu  
• nižšia vlhkosť  
• striekanie dvoch vrstiev KrystaleXu. 
 
DÔLEŽITÉ čo robiť a čo nerobiť: 
 
Čo robiť:  
1. Použite skúšobný kus pred záverečným projektom.  
2. Čistý povrch pre KrystaleX je nesmierne dôležitý.  
3. Skontrolujte vlhkosť. Keď KrystaleX kryštalizuje, miestnosť musí mať vhodnú vlhkosť.  
4. Dôkladne očistite svoju striekaciu pištoľ skôr, než ju naplníte KrystaleXom..  
5. Keď robíte grafiku použitie izolepu ( izolačnú lepiacu pásku pre ohraničenie okrajov ).  
 
Čo nerobiť: 
1.Nepoužívajte odmastňovač alebo riedidlo, výrobok je pripravený na použitie.  
2. Neodstraňujte KrystaleX nasucho, voda a čas sú vaším priateľom.  
3. Nenechávajte vyschnutý KrystaleX cez noc bez vrchnej farby – napadá vám tam zaručene   
    prach.  
4. Neaplikujte veľké množstvo vrchnej farby. Všetko, čo potrebujete, je ľahké prášenie. Ak   
.....vytvoríte hrubú vrstvu vrchnej farby, nebudete ju vedieť zmyť, a to zničí váš výsledný efekt.   
 

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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