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1.965.6000 SELEMIX DODATEK STRUKTURALNY – DROBNY 
1.965.6100 SELEMIX DODATEK STRUKTURALNY – GRUBY 
 
OPIS PRODUKTU 
 
Dodatki strukturalne 6-560 i 6-561, wyprodukowane na bazie białego polietylenowego proszku o dwóch grubościach, pozwalają na uzyskanie 
świetnie wyglądających tekstur, przy zachowaniu dobrej odporności na ścieranie. Wybór rodzaju grubości tekstury (drobnej lub grubej) wraz z 
elastycznym procentem użycia w mieszance (od 3 do 5%) pozwala na uzyskanie wielu rodzajów tekstur na powierzchni lakierowanego elementu. 
 
Dodatki strukturalne są w pełni kompatybilne ze wszystkimi żywicami lakierów nawierzchniowych systemu Selemix, zarówno w technologii 1K, jak 
i 2K, bez negatywnego wpływu na powtarzalność koloru i czasy schnięcia.  
 

 
 DOBÓR I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY                                    

 
Postępuj zgodnie z wytycznymi kart technicznych dedykowanych poszczególnym żywicom lakierów nawierzchniowych. 
 

 
 ZASTOSOWANIE 
  

6-560 oraz 6-561 są dostarczane w plastikowych butelkach o masie 200 g. Dołączone miarki pozwalają odmierzyć 15 g dodatku 
teksturującego.  
 

 
 
 
 
 
 

PROPORCJE MIESZANIA 
 

 
 
 
 

Minimum:   wagowo 
 
Lakier nawierzchniowy: 1000 
Dodatek drobny 6-560: 30 lub 2 miarki 
lub 
Dodatek gruby 6-561 30 lub 2 miarki 

Maksimum:  wagowo 
  
Lakier nawierzchniowy: 1000 
Dodatek drobny 6-560 50 lub 3 miarki 
lub 
Dodatek gruby 6-561 50 lub 3 miarki 

 
UTWARDZACZE I ROZICEŃCZALNIKI 
 
Postępuj zgodnie z wytycznymi kart technicznych dedykowanych poszczególnym żywicom lakierów nawierzchniowych, aby dobrać 
odpowiedni utwardzacz i rozcieńczalnik. 
 
UWAGI DO PROCESU 

 

 
Aplikacja HVLP: 

 
 

Aplikacja próżniowo /  
w osłonie powietrza: 

 

 
Należy używać największy rozmiar dyszy, wybrany spośród rozmiarów rekomendowanych w 
karcie technicznej do zastosowanego lakieru nawierzchniowego.  
 
Przed zastosowaniem dodatków teksturujących należy skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem producenta pompy, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia elementów 
wewnętrznych urządzenia, w tym membran.  
 

 
 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Prosimy czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w karcie charakterystyki i na etykiecie 
produktu. Należy również stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane w bieżącej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie 
w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to 
na własne ryzyko, dlatego PPG Industries Poland Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub 
wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą 
polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników 
zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany 
powietrza w kabinie. 
 
 

 
Marka SELEMIX SYSTEM jest własnością PPG Industries. 
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