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Nazwa produktu: rozpuszczalnik w aerozolu do cieniowania 
lakierami HS, APP 2K HS Loser Spray. APP Nr: 030356 . 

 

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 napraw typu 
SPOT/SMART. Umożliwia likwidowanie odkurzu powstającego podczas natryskowego 
nanoszenia bezbarwnych i barwionych dwuskładnikowych lakierów nawierzchniowych 
 
Opakowanie: 400ml opakowanie ciśnieniowe (aerozol) z płaską dyszą obrotową. 

 
Produkt i dodatki: APP 2K HS Loser Spray. 

 
Podstawowe składniki: Specjalna mieszanina rozpuszczalników przeznaczona do pracy z 

lakierami o niskiej zawartości rozcieńczalników. 
 

Barwa: transparentny bezbarwny. 
 

Zastosowanie: Dodatek specjalny, przeznaczony do stosowania podczas napraw 
typu SPOT/SMART dwuskładnikowymi akrylowymi lakierami 
nawierzchniowymi. 

Stosowanie  
Proces: 
 

 
 

 

Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając 
pojemnikiem 2-3 minuty. 
Natychmiast po zakończeniu natrysku lakieru nawierzchniowego, 
na strefę odkurzu lub przejścia nowej powłoki w starą należy 
nanieść cienką warstwę rozpuszczalnika do cieniowania 
APP 2K HS Loser Spray. Natryskiwać z odległości 20-25 cm. 
Po 10-15 sekundach następuje wtopienie odkurzu w podłoże lub 
likwidacja ostrej krawędzi lakierów. W razie potrzeby można 
nanieść kolejną cienką warstwę. 
Uwaga! 
Produkt działający z opóźnieniem. 
Nie stosować na lakierach z podłożem termoplastycznym. 
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Magazynowanie: 
 

 
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C. 
 

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. 
 

LZO/VOC: Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku. 
840g/l dla APP 2K HS Loser Spray 

Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku. 
792,2g/l dla APP 2K HS Loser Spray 

 
 

 


