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Prisma Krom Effekt spray 
           Varunummer:  91063 och 91064.  

 

 
Beskrivning: 
Sprayfärg för professionell och "gör det själv". Special glanslack med hög kvalitet harts och krom 
effekt för inomhusbruk. För dekoration av ytor och föremål för en "look" som liknar krom (Spegelblank 
silver eller guld). God täckförmåga och särskilt goda korrosionsskyddande egenskaper. Vi 
rekommenderar att alltid använda Prisma Color Primer. Lämplig för metall (rengjorda och fria från 
rost, ytan bör primas med Prisma Color Corrosion), trä, glas, korgar, mässing, koppar, brons, 
aluminium, sten, keramik, kartong och många plasttyper (bör primas med Prisma Color Plastic 
Primer). lämpar sig inte för polystyren. Ej vädertålig, endast för inomhusbruk. Använd inte en 
transparent topplack för att skydda lacken. 
 
Egenskaper: 
Produkten är sammansatt med speciella mycket små metalliska pigment, som migrerar till ytan, vilket 
resulterar i den karaktäristiska krom-looken. Är inte hållbart och rekommenderas inte på föremål som 
används dagligen. Slitage och överdriven användning kommer att ta bort krom-looken. Gulnar inte. 
Pigmenten är bly, kadmium och krom-fri. Ofarligt för ozonskiktet, eftersom den är fri från farlig gas. 
Med självrengörande ventil. 
 
Teknisk data: 
Innehåller:         400 ml 
Baserad på: Akryl harts 
Glans: Spegel-blank. 
Åtgång: 400 ml räcker, beroende på mängd färg och underlaget, omkring 1,3 m2. 
Yttorr: Efter 15 - 25 minuter. 
Härdat: Efter 24 - 36 tim, beroende på tjocklek av påfört lack/färgskikt. 
Övermålningsbar: Antingen”vått i vått” (10 min.) eller efter härdning (>24 timmar). 
Temperaturbeständig:  Upp till 80 °C 
Faraklass: ADR-klass 2.1 5F. Innehåll: E 520 = 400ml. 
 
Användande: 
Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett. Ta bort gammal lack / färg och rost och slipa ytan. 
Maskera noggrant det som inte ska målas. Applicera ett skikt av Prisma Primer lämplig för ytan. Efter 
torkning, slipas primer lätt (600 korn). Det är inte rekommenderat att använda en kall sprayfärg. Den 
bästa appliceringstemperatur är mellan 20 och 25 ° C. Före användning, skaka burken under 2 
minuter och spraya av ett prov. Avståndet till den yta som skall behandlas ungefär 18-25 cm. Med det 
multifunktionella ventilen, är det inte nödvändigt att hålla sprayburk vertikalt under användning. Spraya 
flera lager i syfte att erhålla ett bra resultat. Skaka burken väl mellan påföringarna. Torktiden varierar 
beroende på temperatur, fuktighet och tjockleken hos det applicerade färgskiktet. Läs noga igenom 
instruktionerna på burken och sedan hantera därefter. 
 
Förvaring och förhållningsregler för säker hantering: 
Förvaras i sluten originalförpackning på ett torrt, väl ventilerad och sval plats. Prisma Krom 
Effekt spray är en delikat produkt, spegel-effekten kan består i minst 12 månader, men med tiden 
kan den gradvis tappa sin effect. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta genast färg på 
hud. Använd inte nära eld, gnistor eller varma ytor. Rökning förbjuden. Locket och burken kan 
återanvändas, Den tomma sprayburken återlämnas i lämplig återvinningstation. Om sprayburken inte 
är tom, måste den lämnas in på återvinningstation för farligt avfall. 
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