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Nazwa produktu: APP Modular Magic Mist. 
 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
APP Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
 
 
APP Modular Magic Mist jest dodatkiem koloryzującym wchodzącym w skład receptur 
lakierów bazowych w systemie kolorystycznym APP Modular Special Base. Dodatek 
umożliwia odtworzenie najnowszych kolorów z efektami specjalnymi. W zależności od kąta 
pod którym obserwujemy powierzchnię uzyskamy różne efekty optyczne. 
 
Produkt i dodatki: APP Modular Magic Mist, 

APP Modular Special Base, 
APP Modular Special Base Thinner 80-130, 
APP Modular Special Base Thinner 80-140. 
 

Dodatki specjalne: APP Modular Special Base 80-01 - dodatek do cieniowania lakierem 
bazowym, 
APP Modular Special Base 80-04  Interior Converter - dodatek do 
lakierowania powierzchni wewnętrznych bez pokrywania lakierem 
bezbarwnym. 
 

Podstawowe składniki: APP Modular Magic Mist -żywice schnące poprzez odparowanie 
rozcieńczalnika, 
APP Modular Special Base Thinner 80-130 - rozcieńczalnik o 
normalnym czasie odparowania, 
APP Modular Special Base Thinner 80-140 - rozcieńczalnik o 
wydłużonym czasie odparowania. 
 

Barwa: Indeks Nazwa Kolor 
0260024 APP Modular Magic Mist 80-24 żółto-niebieski 
0260025 APP Modular Magic Mist 80-25 fioletowo-zielony 
0260026 APP Modular Magic Mist 80-26 zielono-czerwony 
0260027 APP Modular Magic Mist 80-27 zielono-pomarańczowy 

 
Tonery o pojemności 100 ml nie wymagają mieszania 
mechanicznego. 
 

Zastosowanie Przeznaczony do stosowania jako dodatek recepturowy 
umożliwiający tworzenie najnowszych kolorów z efektami 
specjalnymi (tzw. „kameleony”) w wielowarstwowych systemach 
lakierowania nawierzchniowego. 
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Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy. 

 
Magazynowanie: 
 

  
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem. 
 

Przepisy BHP: 
 

 
 

 
 
Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 

 


