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Informacja o produkcie 
ROZCIEŃCZALNIK DO CIENIOWANIA 
RACCORD 1.911.5405 
 
OPIS PRODUKTU 
Raccord to rozcieńczalnik, który może być używany do napraw punktowych niezależnie od tego, czy 
powłoka będzie polerowana, czy nie.  
Stosuje się go z liniami Duralit Car, Premium UHS Duralit lub z akrylowymi lakierami bezbarwnymi 2K z 
oferty MaxMeyer w punktowych naprawach wykończeń wielowarstwowych. 
Raccord jest szczególnie zalecany do napraw małych powierzchni, gdyż pozwala na wtopienie się odkurzu 
na krawędziach naprawianego obszaru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

APLIKACJA 
Kolory akrylowe i lakiery bezbarwne – bez polerowania: 
• Nałóż jeden z podkładów wypełniających 2K z oferty MaxMeyer.  
• Wymatuj również przylegającą powierzchnię, używając drobnej włókniny ściernej zgodnie z 

instrukcją techniczną właściwego produktu. 
• Przetrzyj szmatką antystatyczną.  
• Nałóż dwie warstwy lakieru na zapodkładowaną powierzchnię, wykraczając kilka 

centymetrów poza nią.  
• Dodaj rozcieńczalnik RACCORD do materiału w pistolecie  (1:1) i aplikuj mieszankę do 

pokrycia zmatowanego obszaru.  
• Następnie pokrywaj powierzchnię czystym rozcieńczalnikiem RACCORD. Zalecane jest 

cieniowanie do wewnątrz oraz redukcja strumienia materiału i ciśnienia.  
Po wyschnięciu, jeżeli jest taka potrzeba, można wypolerować powierzchnię. 
Kolory akrylowe i lakiery bezbarwne – z polerowaniem: 
• Nałóż jeden z podkładów wypełniających 2K z oferty MaxMeyer.  
• Wymatuj również przylegającą powierzchnię, używając drobnej włókniny ściernej zgodnie z 

instrukcją techniczną właściwego produktu. 
• Przetrzyj szmatką antystatyczną.  
• Nałóż dwie warstwy lakieru na zapodkładowaną powierzchnię, wykraczając kilka 

centymetrów poza nią.  
• Dodaj rozcieńczalnik RACCORD do materiału w pistolecie (1:1) i aplikuj mieszankę do 

pokrycia zmatowanego obszaru.  
• Następnie ponownie rozcieńcz (1:1) pozostały w pistolecie materiał i powtórz proces, 

rozszerzając powierzchnię aplikacji o kilka centymetrów.  
• Jako ostatnią warstwę nałóż czysty rozcieńczalnik RACCORD. Zalecane jest cieniowanie do 

wewnątrz oraz redukcja strumienia materiału i ciśnienia.  
• Po całkowitym wyschnięciu wypoleruj powierzchnię. 
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INFORMACJE TECHNICZNE 
Opakowania: 1 litr i 5 litrów 
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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