Instrukcja nakładania barwnika – SHERLOCK COLORS

W pierwszej kolejności należy dokładnie oczyścić malowaną powierzchnię. Preparat
Strong Cleaner lub Soft Cleaner wylać na gąbkę i wytworzyć dużo piany i dokładnie
umyć element, który będzie malowany. Im więcej piany tym lepszy efekt
czyszczenia. Czyścić kolistymi ruchami, płucząc gąbkę w czystej wodzie.
− Po umyciu należy poczekać aż skóra będzie sucha (można pomóc sobie
suszarką) i delikatnie przeszlifować skórę drobnym papierem ściernym (na
sucho, wodnym papierem ściernym np 1000).
− Przed malowaniem proszę mocno i dokładnie potrząsnąć butelką z farbą.
Następnie dolać do farby zawartość buteleczki z napisem
„Thinner”(rozcieńczalnik) i bardzo dokładnie wymieszać zawartość obu
substancji. Tak przygotowaną farbą malujemy skóry, które nie posiadają
dużych uszkodzeń mechanicznych (dużych spękań, zadrapań), a tylko
odbarwienia, wypłowienia.
− Na wyczyszczoną i suchą powierzchnię skóry proszę nałożyć za pomocą
ściereczki preparat podkładowy „Pre-Bottom W” i poczekać, aż skóra będzie
lepka w swojej strukturze (musi kleić się do opuszków palców).
− W przypadku gdy na skórze znajdują się głębokie rysy, głębokie uszkodzenia
mechaniczne to zniwelować je należy dolewając do czystego barwnika
zawartość buteleczki z napisem „Thickener” (zagęszczacz). Proszę odlać
niewielką ilość farby do osobnego pojemnika i dodać do niego kilka kropel
zagęszczacza. Po dokładnym wymieszaniu barwnik zrobi się gęsty i tą gęstą
farbę należy wetrzeć palcem w uszkodzone miejsca na skórze i dokładnie
wysuszyć suszarką. Gdy farba pokryje głębokie rysy i uszkodzone elementy, to
malowanie całej powierzchni skóry odbywać się powinno barwnikiem do
którego został dolany rozcieńczalnik (Thinner).
− Nałożyć pierwszą warstwę farby za pomocą pistoletu pneumatycznego lub za
pomocą małego wałeczka malarskiego gąbkowy, piankowy- z kuwetką (farbę
należy wylać do kuwetki i malować cienkimi warstwami ).Proszę nie nakładać
grubych warstw ponieważ farba się „zroluje”. Farbę można nakładać też
punktowo za pomocą gąbki.
− Po nałożeniu pierwszej cienkiej warstwy ,skórę należy dobrze wysuszyć za
pomocą suszarki do włosów.
− Gdy farba na skórze będzie już sucha (po pierwszej warstwie może wystąpić
efekt matowej farby) należy ponownie nałożyć kolejną cienką warstwę farby i

dobrze wysuszyć. Można jeszcze ewentualnie nałożyć trzecią cienką warstwę
farby.
− Gdy farba pokryje już uszkodzone elementy i efekt będzie zadowalający,
należy nałożyć preparat utrwalający TOP Gloss lub TOP Matt. Przed
nakładaniem preparatu należy dolać do niego zawartość buteleczki „Hardener
TA *” i bardzo dokładnie wymieszać. TOP należy nakładać za pomocą
pistoletu pneumatycznego lub wałeczka (wałeczek i kuwetka) jedna lub
maksymalnie dwie równomierne cienkie warstwy i wysuszyć suszarką. TOP
nada skórze odpowiedni odcień oraz zabezpieczy przed ścieraniem się farby.
W razie jakichkolwiek wątpliwości i dodatkowych pytań prosimy o telefon, a
udzielimy Państwu niezbędnych informacji.
* Ostrzeżenie Hardener TA
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Unikać kontaktu ze skórą. Nie wdychać oparów. Umyć ręce po kontakcie z
preparatem. Pracować w rękawiczkach ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do
oczu płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. W przypadku spożycia natychmiast
wezwać lekarza. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.. Przechowywać w
zamknięciu z dala od dzieci. Zużyty pojemnik należy usuwać zgodnie z zasadami
dotyczącymi segregacji odpadów.

