
 

RUBBERcomp 

SYNTETICKÝ GUMOVÝ NÁTER 
INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE STRIEKACEJ PIŠTOLE 

Originálna farba zo syntetického kaučuku RUBBERcomp® vytvára silný a 

húževnatý film. Materiál je založený na špeciálnom gumovom polymérnom 
povlaku, ktorý vytvára vrstvu odolnú voči poveternostným vplyvom a 

opotrebovaniu. Po zaschnutí vrstvy sa dá ľahko odstrániť odlepením gumovej 

vrstvy z povrchu. 

Štyri vrstvy RUBBERcomp® sú dostatočné na zabezpečenie primeranej hrúbky 
filmu na automobile. Pre lepšiu odolnosť proti opotrebeniu však odporúčame 
naniesť 6 vrstiev. 

Pretože množstvo farebných pást vo výrobku je vysoké, spravidla nie sú potrebné prostriedky na farbenie alebo penetráciu farieb. 
Avšak pre jasné, slabo krycie, fluorescenčné a metalické, najmä ak je povrch tmavý a chcete ho zmeniť na žiarivú, odporúčame 
dve vrstvy biele a ďalšie vrstvy s výslednou farbou povrchu. Ak si chcete byť úplne istí, že po odlepení povlaku na povrchu 
nezostanú zvyšky farby, odporúčame vám ako prvú vrstvu priehľadnú zmes RUBBERcomp®. Ak chcete vysoko lesklý alebo matný 
povrch RUBBERcomp®, môžete použiť ako poslednú vrstvu vysoko lesklý alebo matný transparentný RUBBERcomp. Štandardný 
lesk je čiastočne okrem matnej čierne. 

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE STRIEKACEJ PIŠTOLE: 

Na vytvorenie hrubších vrstiev a menšieho prestreku a strát farby sa odporúča použiť elektrickú striekaciu pištoľ.  

Tekutá farba RUBBERcomp pre striekacie pištole by sa mala riediť:  

70% hmotnosti RUBBERcomp®, 30% hmotnosti riedidla RUBBERcomp® 

 76,5% objemu RUBBERcomp®, 23,5% objemu riedidlo RUBBERcomp®  

(= 1 liter RUBBERcomp® + 0,3 l RUBBERcomp® riedidlo)  

Tlak 2,5 - 3,0 bar, veľkosť trysky min. 1,4 mm 

 

Pokrytie 1 litrom farby RUBBERcomp:  

1 vrstva      max. 6 m2  

4-6 vrstiev (minimálne odporúčanie)  1,0 - 1,5m2 

 

Odporúčanie množstva pre prelakovanie automobilov (6 vrstiev). 

malá (6m2)  6 l farba + 4 ks 450ml riedidlo  

stredná (8m2)   8 l farba + 6 ks 450ml riedidlo 

veľká (10m2)   10 l farba + 8 ks 450ml riedidlo 

Pre najlepšiu odolnosť proti opotrebovaniu sa odporúča hrúbka vrstvy 80 - 100 mikrónov. Potrebné množstvo závisí od použitého 

striekacieho zariadenia. 
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POZNÁMKA 
Ak boli laky vášho vozidla opravené alebo nastriekané iným ako 2-zložkovým originálnym náterom, 

existuje možnosť reakcie. 

Vždy najskôr vykonajte testovacie lakovanie na neviditeľnom mieste. 

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku použitia RUBBERcomp® na  

1-komponente alebo pri nekvalitnej oprave. 

Ak nanášate svetlé farby na tmavé a pod všetky florescenčné a metalické perleťové farby, použite jednu 

až dve biele vrstvy RUBBERcomp®. 

 

NÁVOD PRE NATIERANIE 
Uistite sa, že priestor je dostatočne veľký na umiestnenie vozidla, je dobre vetraný alebo má odsávacie ventilátory a má izbovú 

teplotu (20 °C). 

Umytie a vyčistenie povrchu 
Pred aplikáciou RUBBERcomp® dôkladne umyte všetky povrchy, ktoré sa majú natrieť, a zabezpečte, aby boli odstránené všetky 
dechtové škvrny, hmyz alebo iné nečistoty. 

SUCHÝ POVRCH 
Po vyčistení osušte utierkou. Nepoužívajte papierové utierky, pretože majú tendenciu zanechávať prach na povrchu. Pomocou 

čističa Grease Off na báze rozpúšťadla očistite všetky oblasti, ktoré chcete nastriekať, aby ste odstránili akýkoľvek vosk, silikón, 

mastnotu atď 

CHRÁŇTE VŠETKY POVRCHY, KTORÉ NECHCETE POVLAKOVAŤ 
Pomocou maliarskej pásky, papiera alebo plastovej fólie zakryte všetky oblasti, na ktoré nechcete dostať RUBBERcomp®. Medzi 

páskou a okrajmi panelov nechajte medzeru 5 - 10 cm, aby ste ich mohli ľahko odlepiť. 

NOSTE VHODNÉ BEZPEČNOSTNÉ ODEVY 
Pri striekaní vždy noste ochranný odev, ochranné okuliare a dýchaciu masku.
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ZMIEŠAJTE RUBBERCOMP S ROZPÚŠŤADLOM 
Postupujte podľa pokynov na miešanie v technickom liste. Ako každú farbu, aj RUBBERcomp® je 
potrebné premiešať počas celej doby nanášania. 

PRVÁ SKÚŠKA FARBY 
Najskôr vyskúšajte svoju techniku maľovania na neviditeľnom mieste alebo na externom 

povrchu. Nastriekajte prvú vrstvu farby RUBBERcomp®. Dbajte na to, aby bol celý povrch 

pokrytý krycím náterom, ale nenanášajte príliš hrubú vrstvu. Ak sa chcete uistiť, že pri 

neskoršom odlepovaní filmu na povrchu nezostanú absolútne žiadne zvyšky farbiva, odporúča 

sa najskôr nastriekať priehľadnú vrstvu RUBBERcomp®. 

POKYNY PRE NATIERANIE 
Pred každým naplnením striekacej pištole farbu premiešajte. Koniec trysky pravidelne 

kontrolujte a čistite, aby ste zabránili hromadeniu dipu, pretože by to spôsobilo postriekanie. 
Nenechajte tekutinu v pištoli zaschnúť a ak je to potrebné, postrek čistite iba riedidlom. 

Nastriekajte čistým zametacím pohybom. Pištoľ držte vo vzdialenosti 15 až 20 cm od predmetu. 
Podrobné informácie nájdete v technickom liste konkrétneho produktu.  

Maľujte po častiach, najskôr naneste vrstvu na strechu, striekaním zhora nadol a urobte 

poriadok okolo auta. Keď prídete na koniec auta, skontrolujte, či je povrch suchý, a začnite od 

miesta, kde ste začali striekať. Predchádzajúcu vrstvu nechajte asi 15 minút zaschnúť. Ploché 

panely (strecha a kapota) vždy nastriekajte prvý náter nahor a nadol, druhý náter zo strany na 

stranu, prestane sa tak zobrazovať čiara postreku. Počas procesu striekania sa nikdy nedotýkajte 
povlaku RUBBERcomp®. Pokračujte ďalšími tromi vrstvami zhora nadol. Po dokončení nechajte 

cez noc vyschnúť. Ak je to potrebné, po každej vrstve upravte objem, aby ste udržali mokré 

nátery. Nezabudnite, že na predmety nebudete naraz striekať príliš veľa tekutín, inak by to 

mohlo stekať, niekoľko mokrých vrstiev vám poskytne vynikajúci povrch. Venujte zvláštnu 

pozornosť povrchom ktoré sú krehké na opotrebenie a ťažko prístupné, ako sú kľučky dverí, 

kufre, a uistite sa, že je vrstva filmu dostatočne hrubá. 

ODSTRÁNENIE PÁSOK A OCHRANNÉHO MATERIÁLU 
Po nanesení finálnej vrstvy  ešte na vlhkom povlaku ihneď odstráňte všetku pásku alebo inú 

ochranu, ktorá sa dotýka vrchného náteru, mala by sa odlepiť ako napr. pruhy alebo hrany 

povlaku RUBBERcomp® a nepotiahnutého materiálu. Keď je produkt RUBBERcomp® úplne 

suchý, všetky ostatné pásky a iný ochranný materiál by mali byť ponechané na mieste a odlepené 

alebo odrezané skalpelom. Na rezanie odporúčame plastový nôž, aby nedošlo k poškodeniu 

povrchu laku. 

SUŠENIE 

Štyri vrstvy produktu RUBBERcomp® budú povrchovo suché asi za 4 hodiny. Odporúčame však vždy sušiť cez noc. Dbajte na to, 

aby sa povrch nedotýkal žiadnych iných látok alebo aby neprišiel do styku s nimi. Silná vrstva môže vyžadovať viac času, ale 

povrchová úprava dosiahne svoju konečnú tvrdosť za 2 dni pri teplote 20 ° C alebo vyššej. 
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PRESTRIEKANIE KOLIES SPREJOM RUBBERCOMP 
Sprej RUBBERcomp® sa ľahko a rýchlo používa. Ako príklad tu 

uvádzame pokyny, ako natrieť kolesá. Pokyny sú platné aj pre iné 

objekty. 

Najjednoduchší a najčistejší spôsob nanášania produktu 
RUBBERcomp® na vaše kolesá je úplné odstránenie kolies 

z vozidla. Originálny sprej RUBBERcomp® vytvára hrubý povlak zo 
syntetického kaučuku. Vďaka koncertovaným farebným pastám 

sú farbiče zbytočne. Ak chcete použiť svetlú farbu na tmavú, stačí 
ako základ použiť našu štandardnú bielu. Aj keď dve vrstvy 
RUBBERcomp stačia na zmenu farby, odporúčame štyri vrstvy, 

aby sa vytvorila dostatočná hrúbka filmu pre ľahké odlepenie a 
lepšiu odolnosť proti opotrebovaniu. Na sadu 4 kolies stačia dve 

až tri plechovky. Odporúčame však jednu plechovku na koleso 

pre najlepšiu odolnosť proti opotrebovaniu a ľahké odlepenie. 

Vždy najprv vykonajte skúšobní náter na neviditeľnej oblasti. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody  vzniknuté v dôsledku 
použitia RUBBERcomp® na 1-komponente alebo pri nekvalitnej oprave.  

Prosím použite jednu alebo dve vrstvy bielej RUBBERcomp ® na svetlé, slabé pokrytie, všetky fluorescenčné a metalické perleťové 
farby a ak chcete zmeniť farbu z tmavej na jasnú. 

NÁVOD PRE NATIERANIE 
 Uistite sa, že je teplota dostatočne vysoká (20°C). 

Umytie a vyčistenie povrchu 
Pred aplikáciou RUBBERcomp® dôkladne umyte všetky povrchy, ktoré sa majú natrieť, a zabezpečte, aby boli odstránené všetky 

dechtové škvrny alebo iné nečistoty. 

SUCHÝ POVRCH 
Po vyčistení osušte utierkou. Nepoužívajte papierové utierky, pretože majú tendenciu zanechávať prach na povrchu. Pomocou 
čističa Grease Off na báze rozpúšťadla očistite všetky oblasti, ktoré chcete nastriekať, aby ste odstránili akýkoľvek vosk, silikón, 

mastnotu atď 

CHRÁŇTE VŠETKY POVRCHY, KTORÉ NECHCETE POVLAKOVAŤ 
Pomocou maliarskej pásky, papiera alebo plastovej fólie zakryte všetky oblasti, na ktoré nechcete dostať RUBBERcomp®. Medzi 
páskou a okrajmi panelov nechajte medzeru 5 - 10 cm, aby ste ich mohli ľahko odlepiť. 

NOSTE VHODNÉ BEZPEČNOSTNÉ ODEVY  
Pri striekaní vždy noste ochranný odev, ochranné okuliare a dýchaciu 
Premiešanie balenia 
Pred nastriekaním plechovku pretrepte 2 minúty, aby sa premiešal. Pretrepte tiež medzi vrstvami 

PRVÁ SKÚŠKA FARBY 
Najskôr vyskúšajte svoju techniku maľovania na externom povrchu. 

Nastriekajte prvú vrstvu 
Nastriekajte prvú vrstvu produktu RUBBERcomp®. Dbajte na to, aby bol celý povrch pokrytý krycím náterom, ale nenanášajte príliš 
hrubú vrstvu. Necháme 15 minút zaschnúť. Pokračujte nastriekaním prvej vrstvy na všetky kolesá 
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POKYNY PRE NATIERANIE 
Nastriekajte čistým zametacím pohybom a držte plechovku spreju vo 

vzdialenosti 15 cm až 20 cm od predmetu. Vždy začnite maľovať mimo 

predmet, aby ste predišli rozstrekovaniu. Trysku pravidelne 

kontrolujte a čistite, aby ste zabránili tvorbe kvapiek povlaku na tryske. 

Maľujte po častiach a z rôznych uhlov, aby ste dosiahli hladký a rovný 
povrch na všetkých povrchoch kolesa. Počas procesu striekania sa 

nikdy nedotýkajte povlaku RUBBERcomp®. Pokračujte ďalšími tromi 

vrstvami. Po dokončení nechajte cez noc vyschnúť. Nezabudnite, že na 

predmety nebudete naraz striekať príliš veľa tekutín, inak by to mohlo 

stekať, niekoľko mokrých vrstiev vám poskytne vynikajúci povrch. 

ODSTRÁNENIE PÁSOK A OCHRANNÉHO 
MATERIÁLU 
Po nanesení finálnej vrstvy ešte na mokrom povlaku ihneď odstráňte 

všetku pásku alebo inú ochranu, ktorá sa dotýka vrchného náteru a 

mala by sa odlepiť ako napr. pruhy alebo hrany poťahu RUBBERcomp® 

a nenatretého materiálu. Keď je produkt RUBBERcomp® úplne suchý, 
všetky ostatné pásky a iný ochranný materiál by mali byť by mali byť 

ponechané dovnútra miesto olúpania rozrežte skalpelom. Na rezanie 

odporúčame plastový nôž, aby nedošlo k poškodeniu povrchu. 

SUŠENIE 
Štyri vrstvy produktu RUBBERcomp® budú úplne suché asi za 4 hodiny. 
Odporúčame však vždy sušiť cez noc. Dbajte na to, aby sa povrchový 

náter nedotýkal žiadnych iných látok. Silná vrstva môže vyžadovať viac 
času, ale povrchová úprava dosiahne svoju konečnú tvrdosť za 2 dni pri 

teplote 20 stupňov celzia. 
Pamätajte, že projekty ako tento si vyžadujú čas a trpezlivosť, náhlenie 

iba zníži kvalitu vašej práce.    
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