
 

 
 

Candy koncentráty 
 

Popis  
Na rozdiel od typických Candy koncentrátov, StreetKolor Candy Koncentráty obsahujú oveľa  
vyššiu úroveň skutočného pigmentu, ktorý vám dáva takmer dvakrát väčšie pokrytie a aj oveľa 
viac farby ako obyčajné Candy koncentráty. Máme 17 rôznych farieb Candy koncentrátov,      
s ktorými možno dosiahnuť ľubovoľnú farbu.  
 
Miešací pomer  
V závislosti od požadovaného účinku a počtu vrstiev, ktoré mienite použiť, môžete zmiešať 
naše koncentráty v nasledujúcom pomere: 
 

Za predpokladu, že priemerne budú použité 3 vrstvy: 
 

1 liter bezfarebného laku/čírej bázy zmiešajte s približne 50ml Candy koncentrátu. 
Prípadne môžete namiešať  lak (pripravený na striekanie) podľa hmotnosti a pridajte 5% 

Candy koncentrátu. 
(Napr.ak má váš lak (PnS) hmotnosť 300 gramov, potom pridajte 15 g Candy koncentrátu.) 

 
(Vyššie uvedené formulácie môže byť upravené tak, aby zohľadnili do úvahy počet vrstiev a požadovanú farbu.) 

 
Ako používať Candy koncentráty: 
 
Krok 1:  Pripravte (brúsenie, tmelenie, atď.) a strieknite povrch, ako by ste robili nejakú            

normálnu lakérnicku prípravu.  
 
Krok 2: Aplikujte podľa vášho výberu vrstvu základnej farby alebo špeciálny lak (t.j. Full 

Chrome, perlete, pigmenty). 
 
Krok 3:  Miešajte Candy Koncentrát  vo fľaštičke rázne približne 2 minúty pred odlievaním 

a miešaním s lakom.  
 
Krok 4: Pridajte Candy koncentrát do vybraného laku (t.j. do špeciálneho laku alebo                       

bezfarebného laku) alebo čírej bázy a dobre premiešajte.  
 
Krok 5: Aplikujte 2-3 mokré vrstvy, aby ste zabezpečili rovnomerné pokrytie alebo                      

do dosiahnutia požadovaného účinku.  
 
Krok 6: Nechajte preschnúť pred použitím poslednej čistej vrstvy laku/bázy alebo                             

pred odstraňovaním maskovacích pások.  
 
Krok 7: Aplikujte vrchný nástrek s kvalitným bezfarebným lakom podľa vlastného výberu, 

rovnako ako pri klasickom striekaní. 
 

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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