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Novinka uvedená na český trh 
• P997-LA05       Aquabase Plus Liquid Aluminium 2 

  

Popis 
Tato komponenta obsahující speciální hliníkový pigment (hliník připravený metodou PVD - fyzikální depozicí z plynné fáze) 
vytváří vzhled vysoce leštěného kovu se světlým odleskem. Karosérie lakované s využitím této komponenty vypadají jako 
kovové s brilancí tekutého kovu. 
 

Dostupné receptury 
V současnosti je dostupných pouze několik receptur s pigmentem Liquid Aluminium 2.  
 

Výrobce Kód Název 

Nissan KAB Super Silver 

Mercedes 047 AMG Alubeam Silber 

Porsche L9S8 Liquid Metal Silver 

Mazda 46V Soul Red Crystal 

 
Nové receptury včetně variant budou postupně doplňovány do koloristických nástrojů, včetně softwaru PAINTMANAGER, a 
to souběžně s uváděním na trh nových OEM odstínů. 
 

Status „omezeně používaná“ 
Komponenta je klasifikována jako „omezeně používaná“. Označení “omezeně používaná” je zahrnuto v softwaru 
PaintManager. Pokud zákazník vstoupí do receptury obsahující tuto komponentu, zobrazí se varování: 

VAROVÁNÍ, obsahuje P997-LA05 omezeně používanou míchací bázi. 

„Prosím, zkontrolujte dostupnost této komponenty na skladě před započetím míchání”. 

 

Kontrolovaná distribuce „omezeně používaných“ pigmentů 
Jelikož se jedná o „omezeně používanou“ komponentu, je doporučeno dodávat tento pigment do lakoven až v případě 
jejich požadavku. Pigment bude dostupný na objednávku. 
  

Fyzikální vlastnosti 
 

Produkt Obsah sušiny [hmot. %] Obsah rozpouštědel [hmot. %] Hustota [g/cm3] 

P997-LA05/E0.25 16,2 9,4 1,02 

 

Zrušené produkty 
V nejbližší době bude zrušena komponenta P997-LA01 Liquid Aluminium. 
  

Technický list 
Technický list je dostupný na webové adrese: www.nexaautocolor.com nebo na vyžádání u firmy AutoFit. 
 

Bezpečnostní list 
Bezpečnostní list v češtině je dostupný na webové adrese: www.nexaautocolor.com nebo na vyžádání u firmy AutoFit. 
  

VOC informace 
Evropský limit obsahu VOC pro tento produkt (produktová kategorie: IIB.d) ve formě připravené k použití  je maximálně 
420g/l. Obsah VOC v tomto produktu ve směsi připravené k použití je max. 420 g/l. Podle zvoleného způsobu použití může 
být aktuální obsah VOC nižší, než je předepsáno směrnicí EU. 
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Doprava a skladování  
Minimální skladovatelnost komponenty P997-LA05/E0.25 je 2 roky od data výroby. 
Skladovací teplota je 5 až 35°C. Skladujte v souladu s místními platnými předpisy. Skladujte v originálních obalech, 
chráněných před přímým slunečním zářením, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od 
nekompatibilních materiálů (viz. odstavec 10 bezpečnostního listu) a potravin nebo nápojů. Obaly udržujte pevně a těsně 
uzavřené do té doby, než budete produkt potřebovat k použití. Obaly, které již byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít 
a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné obaly 
tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.  
 

Ochrana zdraví a bezpečnost  
Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou 
určeny. Informace uvedené v technickém listu jsou založeny na současné úrovni vědeckých a technických znalostí a uživatel 
odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.  Pro 
více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte bezpečnostní list, který je dostupný na stránce 
www.nexaautocolor.com nebo na vyžádání na níže uvedených kontaktech. 
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