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Lakierowanie tworzyw sztucznych 

 
Produkty 
P100-2020  Plastyfikator 
P565-554  Baza matująca 2K 
P565-660  Dodatek strukturalny drobny 
P565-768  Dodatek strukturalny gruby 

OPIS SYSTEMU 
System renowacyjny do tworzyw sztucznych Nexa Autocolor pozwala krok po kroku odtworzyć powłokę o 
parametrach fabrycznych na wszelkich tworzywach nadających się do lakierowania*. 
Wszystkie podkłady do tworzyw sztucznych mogą być bezpośrednio pokrywane lakierami Nexa Autocolor z linii 
2K i Aquabase™. W razie potrzeby można również nałożyć podkład wypełniający. Dla tworzyw typu PUR, jeżeli 
mają być lakierowane kolorami linii P471-, po zagruntowaniu konieczne jest nałożenie podkładu 
dwuskładnikowego. 
Na tworzywach elastycznych kolory dwuskładnikowe i lakiery bezbarwne wymagają użycia plastyfikatora P100-
2020 we właściwej proporcji. 
Powłokę strukturalną lakierów można uzyskać, stosując właściwe dodatki strukturalne: P565-660 (drobny) lub 
P565-768 (gruby). Receptury kolorów na akcesoria z tworzyw sztucznych, które zawierają te dodatki, można 
odnaleźć w narzędziach kolorystycznych. 
Kolory indywidualne można tworzyć mieszając powłoki 2K i bazę matującą 2K P565-554 z którymś z dodatków 
strukturalnych. 
 
* Uwaga: Niektóre rodzaje polietylenu (PE) i polistyrenu (PS) nie nadają się do lakierowania z uwagi na brak 
możliwości uzyskania dobrej przyczepności. 
 
Szczegóły dotyczące podkładów przeznaczonych na tworzywa sztuczne podaje karta techniczna L0900. 
Szczegóły dotyczące uzyskiwania wypełnienia na tworzywach sztucznych podaje karta techniczna L1100 oraz 
karty podkładów 2-K. 
 
 
 
 
 
 
 

WERSJA POLSKA 
 
PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU 
PROFESJONALNEGO  

 
PRODUKT TEN JEST PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA PROFESJONALNYCH NAPRAW 

LAKIERNICZYCH POJAZDÓW. 
BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU 

DOSTARCZONĄ PRZEZ PRODUCENTA. 
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POWŁOKI MATOWE I STRUKTURALNE 

 Dla każdego koloru w narzędziach kolorystycznych podano właściwą proporcję. Proporcje 
alternatywne: 

 

 

  
Kolor 
Baza matująca 2K, P565-554 
Dodatki strukturalne, P565-660/P565-768 

Linia P420- 
1 część 
1 część 
1 część 

Linia P471- 
1 część 
1 część 

1,5 części 

 Do takiej mieszanki dodaj utwardzacz i rozcieńczalnik w zwykłej proporcji. 

POWŁOKI MATOWE 

Baza matująca 2K P565-554 na elementach z tworzyw pozwala uzyskać delikatne, matowe wykończenie, 
stosowane przez niektórych producentów pojazdów. Produkt można stosować z kolorami linii P420-, P460, 
P471- oraz lakierami bezbarwnymi 2K. 
Kolor lub lakier bezbarwny w wersji matowej: 
Jeżeli przygotowujesz produkt według zaleceń zawartych w narzędziach kolorystycznych, dodaj utwardzacz i 
rozcieńczalnik w zwykłej proporcji. 
W innym wypadku połysk kolorów linii P420-, P471- i lakierów bezbarwnych 2K można zredukować, dodając 
bazę matującą P565-554 w następujących proporcjach: 
 

 

Poziom połysku  P420-/P190- P565-554 
Półpołysk  2 części 1,5 części 
Satyna 1 część  1 część 
Mat  2 części 3 części 
 
Poziom połysku  P471- P565-554 
Półpołysk  2 części 3 części 
Satyna  4 części 7,5 części 
Mat  2 części 4,5 części 

Do takiej mieszanki dodaj utwardzacz i rozcieńczalnik w zwykłej proporcji. 

POWŁOKI ELASTYCZNE 

Plastyfikator P100-2020 służy podniesieniu elastyczności powłok kolorystycznych 2K, lakierów bezbarwnych 2K i 
dwuskładnikowych podkładów, i umożliwia ich nałożenie na podłoża z elastycznych tworzyw sztucznych. 
UWAGA: Nie należy dodawać plastyfikatora do kolorów bazowych 2K P422- lub Aquabase™. 

 

 

Kolor 2K, lakier bezbarwny 2K lub podkład 2K 5 części 
Plastyfikator P100-2020 1 część 
Dodaj utwardzacz i rozcieńczalnik w zwykłej proporcji (patrz karta techniczna właściwego produktu). 
Dla tworzyw bardzo elastycznych, jak np. spoilery z poliuretanu (PU), zastosuj proporcję 2:1. 

UWAGA: Plastyfikator P100-2020, dodany do produktu, wydłuży zwykły czas schnięcia podany w karcie 
technicznej. 

 
 
 
 
 Te informacje podano w dobrej wierze, ale bez gwarancji. 

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt: 

 
PPG Industries Poland Sp. z o. o. 
(Oddział w Warszawie) 
ul. Bodycha 47 
05-816 Warszawa-Michałowice 
Polska 

Telefon: (+48 22) 753 03 10 
Faks: (+48 22) 753 03 13 
http://www. nexaautocolor.com   


