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Perfection made simple 

PROFILLER GREY, PERFECTFILLER GREY, EUROXY CP or full cured, solvent resistant old paintwork 
 

 

Техническа информация 

 
1. Поправка от ръб до ръб  

 
1-2. Предварителна обработка

Необходими продукти

1-1. Основа 

Блестящо сребърно HB 10S 
C 3.1 

Забележка: 

- HB 100 
- HYDROMIX 
- ONYX HD 10 S блестящо сребърно
 - R-M лак

 Използвайте мек диск преходник за ексцентършлайф 

1) Шлайфайте с P500 
2) Шлайфайте с P1000 за заличаване на драскотините P500 
3)          Обезмаслете с PK 2000 

Описание на процеса

 Повърхността трябва да бъде напълно гладка или боята ще бъде грапава 
 Драскотините от P500 трябва да бъдат премахнати или ще бъдат видими след боядисване  
 Използвайте контролен спрей при шлайфане 

За употреба със смесителна система ONYX HD - специални цветове съдържащи “Блестящо сребърно” HB 10S  
като BMW A80, BMW A91, или VW LZ49 



 

ONYX HD 
Gleam Silver HB 10S 
C 3.1 
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Perfection made simple 

100    100% 

  2.0 bar 
 

 

 

 

* 

* 

Техническа информация 

1-3.Нанасяне на HB 100 

* = 1 мокра ръка

Смесително съотношение:
HB 
:   

по обем

Брой ръце:          1   

 
HYDROMIX     60% по обем 
(Разбъркайте веднага след смесването) 

ONYX HD “Блестящо сребърно” HB 10S 
ONYX HD “Блестящо сребърно” цвят 100% по обем 
HYDROMIX        60% по обем 
(Разбъркайте веднага след смесването) 

1-4. Нанасяне на “Блестящо сребърно” HB 10S цвят

Брой ръце:     2 – 3 + 2 ефектни ръце 
Време за съхнене:    Изчакване до мат след всяка ръка 
Пистолет:                                         1.4 – 1.5  мм HVLP 
Входно налягяне    2.0 bar 

мокра Време за изчакване:   
15 мин. при 20°C 
Пистолет:   1.4 – 1.5 мм HVLP 
Входно налягане
Забележка 
 За основа нанесете мокра ръка, за да избегнете белене на боята. 
      Изчакайте до пълно изсъхване, за да не създадете грапава повърхност. 

*= 2 – 3 ръце + 2 ефектни ръце 



 

ONYX HD 
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Perfection made simple 

 
* 1= P500 / P1000  * 2= P1500 
 

*1 
*2 

Техническа информация 

Блестящо сребърно HB 10S 
C 3.1 
1-5. Нанасяне на R-M лак 

Нанесете R-M лака според техническата информация  

2. Техника на преливане  

2-1. Основи 

PROFILLER GREY, PERFECTFILLER GREY, EUROXY CP или напълно втвърдена, устойчива на разтворители стара боя 

2-2. Предварителна обработка 

1) Шлайфайте с шкурка с двойно действие P500 
2) Шлайфайте с P1000 докато заличите драскотинити от P500
3)   Шлайфайте с P1500 зоната на приливката 
4)   Обезмаслете с PK 2000 
 
Забележка 

 Използвайте мек диск преходник за ексцентършлайфа  

 Повърхността трябва да бъде напълно гладка или боята ще бъде грапава. 
 Драскотините от P500 трябва да бъдат премахнати или ще бъдат видими след боядисване  
 Използвайте контролен спрей при шлайфане



 

ONYX HD 
Gleam Silver HB 10S 
C 3.1 
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Perfection made simple 

     100% 

    2.0 bar 

 

 

– 

 

 

 

* 

* 

Техническа информация 

*= 2 – 3 ръце 

по обем
        Смесително  съотношение: 

HB100  
HYDROMIX      60% по обем
Брой ръце:        1 мокра 
Време за изчакване:    изчакване до мат 
Пистолет:     1.4 – 1.5 мм HVLP 
Входно налягане

*= 1 мокра ръка

2-3. Нанасяне на HB100 (1) 

2-4. Нанасяне на “Блестящо сребърно” (1) 

ONYX HD “Блестящо сребърно” 
Смесително съотношение:   

ONYX HD “Блестящо сребърно”   100% по обем
HYDROMIX   60% по обем
(Разбъркайте веднага след смесването) 
Брой ръце:                2

 
3 

Време за изчакване:                                   Изчакване до мат след всяка ръка
Пистолет:                                                      1.4 – 1.5 мм HVLP 
Входно налягане     1.0 – 1.5 bar 



 

ONYX HD 
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Perfection made simple 

     100% 

   2.0 

 

 

 
 

* 

* 

Техническа информация 

Смесително съотношение:  
HB100 по обем 
HYDROMIX      60% по обем
Брой ръце:        1 мокра
Време за изчакване:    изчакване до мат
Пистолет:    1.4 – 1.5 мм HVLP
Входно налягане:

*= 1 мокра ръка 

 
Време за изчакване:    изчакване до мат 
Пистолет:    1.4 – 1.5 мм HVLP 
Входно налягане     0.8 – 1.5 bar 

*= 2 ефектни ръце 

2-6. Нанасяне на блестящо сребърен цвят (2) 

2-7. Нанасяне на R-M лак
Нанесете R-M лака според техническата информация.

2-5. Нанасяне на HB 100 (2) 

bar 
Забележка 
 Преди пръсканете на блестящо сребърната база, нанесете мокра ръка с лак за преливка в зоната за 

преливка за да се избегне образуването на мъгла. 

Блестящо сребърно HB 10S C 
3.1 

ONYX HD блестящо сребърно 
 Смесително съотношение:
ONYX HD блестящо сребърно  100% по обем
HYDROMIX            60% по обем
(Разбъркайте веднага след смесването)
Брой ръце:        2 ефектни ръце 


