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Nazwa produktu: rozpuszczalnik do cieniowania 
APP Loser. APP Nr: 030350. 

 

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. 

 

 
Rozpuszczalnik do rozpuszczania zakończeń lakierowanych powierzchni i łączenia ich w 
sposób niewidoczny ze starym lakierem akrylowym. Dodatek jest przeznaczony do łączenia 
lakieru akrylowego ze starą warstwą na jednej płaszczyźnie podczas cieniowania i napraw 
typu SPOT/SMART. Umożliwia likwidowanie odkurzu powstającego podczas natryskowego 
nanoszenia bezbarwnych i barwionych dwuskładnikowych lakierów nawierzchniowych. 
 
 
Opakowanie: 1,0 L. 

 

Produkt i dodatki: APP Loser. 
 

Podstawowe składniki: specjalna mieszanina rozpuszczalników. 
 

Barwa: transparentny bezbarwny. 
 

Zastosowanie: Dodatek specjalny, przeznaczony do stosowania podczas natrysku 
dwuskładnikowych lakierów akrylowych barwionych np.  
APP Modular Acryl Line oraz bezbarwnych np.  
APP Klarlack Smart, APP Klarlack UHS 410,  
APP Klarlack Glosser, APP Klarlack S Pro, APP Klarlack Classic 
lub innych podobnego typu. 

  
Stosowanie  
Proces: 
 
 

 
 

• Warstwa cieniująca. 
Dla warstwy cieniującej dodać do 50% APP Loser, 
wymieszać dokładnie z lakierem nawierzchniowym i 
nałożyć jedną pełną rozlaną warstwę w miejscu 
zakończenia lakieru. Aby zmniejszyć odkurz na 
cieniowanej powierzchni natryskiwać w kierunku 
nałożonej wcześniej warstwy lakieru. 

• Warstwa wtapiająca. 
Po ukończeniu warstwy cieniującej, na strefę przejścia 
nowej powłoki w starą nanieść metodą natryskową 
mieszankę APP Loser z dodatkiem do 20% lakieru (np. 
resztki lakieru pozostałe w zbiorniku pistoletu po wylaniu 
pozostałości) lub bardzo cienką warstwę czystego 
rozpuszczalnika APP Loser.  
Nanosić w kierunku uprzednio nałożonego lakieru aby 
rozpuścić odkurz następnie rozciągnąć warstwę w kierunku 
wcześniej polerowanej powierzchni. 

Po 10-15 sekundach następuje wtopienie odkurzu w podłoże lub 
likwidacja ostrej krawędzi styku lakierów. 
Uwaga!  Produkt działający z opóźnieniem. 
Nie stosować na lakierach z podłożem termoplastycznym. 
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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. 

 
 


