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Informacja o produkcie 
DODATEK DO CIENIOWANIA 
MAXIFIX 1.975.1200 
OPIS PRODUKTU 
Maxifix jest gotowym do użycia dodatkiem cieniującym, do stosowania w naprawach metalicznych 
wykończeń dwuwarstwowych. Zapewnia przygotowanie podłoża pod cieniowanie koloru.  
Maxifix pomaga zredukować osadzanie się odkurzu na granicach naprawy. 

PODŁOŻA 

• Wszystkie podkłady wypełniające z oferty 
MaxMeyer, wyszlifowane. 

• Stare wykończenia w dobrym stanie, 
wyszlifowane papierem P320-P400 lub drobną 
włókniną ścierną. 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I APLIKACJA 
• Nałóż podkład 2K z oferty MaxMeyer Car Refinish na naprawianą powierzchnię.  
• Wymatuj drobną włókniną ścierną.  
• Wyczyść zmywaczem antysilikonowym i przetrzyj szmatką antystatyczną.  
• Nałóż warstwę Maxifix na powierzchnię nieco większą niż zapodkładowany obszar.  
• Po 5-10 minutach odparowania nałóż powłokę Maxicar HS, nie wykraczając poza 

powierzchnię pokrytą Maxifix.  
• Pozwól na 30 minut odparowania przed aplikacją lakieru bezbarwnego.  
• Zalecane jest użycie rozcieńczalnika 5405 do zakończenia aplikacji lakieru bezbarwnego. 

LAKIERY BEZBARWNE 
Maxiclear HS, Extralack MS, HS Clear 420,  Maxilack, UHS Clear 250, HP Clear. 

 

INFORMACJE TECHNICZNE 
Opakowania: 1 litr  
Przechowywanie: w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Prosimy czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w 
karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Należy również stosować osobiste wyposażenie 
ochronne. 

 
 
 

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku 
profesjonalnego 
Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach 
informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia 
dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na 
własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki 
zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania 
straty, czy szkody. 
Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z 
naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą 
wiedzą techniczną. 
Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, 
takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, 
poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. 
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