OFERTA DLA
PROFESJONALNYCH LAKIERNI!

Szukasz:

Odpowiedź:

• najlepszego dopasowania koloru?
• znakomitej jakości produktu?
• bardzo dobrego stosunku jakości do ceny?
• szybkiej i łatwej wyszukiwarki receptur?

Gama wydajnych produktów
renowacyjnych dla profesjonalistów
Rentowne i proste rozwiązania w zakresie napraw
baslac® oferuje kompletne systemy lakiernicze przeznaczone do wszystkich prac renowacyjnych w branży refinish.
Systemy baslac® uzupełniają nowoczesne technologie i narzędzia kolorystyczne, które zapewniają optymalną
i wydajną pracę na każdym etapie renowacji.

Łatwo, skutecznie, oszczędnie
baslac® to starannie dobrana linia produktów, w której zastosowano szereg wymiennych komponentów. Różne
rodzaje utwardzaczy i rozcieńczalników pozwalają na dopasowanie systemu do rodzaju naprawy, jak również
znacząco wpływają na oszczędność materiałów, czasu, energii i miejsca.

Skuteczne dopasowanie kolorów
Wieloletnie doświadczenie kolorystyczne koncernu BASF® doskonale widać w opracowanych narzędziach
kolorystycznych baslac®. Nowoczesny spektrofotometr i intuicyjna wyszukiwarka receptur baslac® Formula Finder
umożliwiają szybkie i perfekcyjne dopasowanie koloru.

Sprawdzona jakość
Producentem marki baslac® jest lider w produkcji lakierów renowacyjnych BASF®. Firma BASF® jest światowym
ekspertem w dziedzinie rozwoju, produkcji i wdrażania innowacyjnych lakierów samochodowych dla OEM, w tym
lakierów do renowacji powłok lakierowych z grupy PREMIUM, obecnych na polskim rynku już od wielu lat –
Glasurit® i R-M®.
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Nowoczesny
spektrofotometr
w każdym warsztacie
lakierniczym

Linia baslac® to zaprojektowany
zgodnie z najnowszymi trendami
kompletny system przeznaczony
do renowacji pojazdów. Dlatego,
w ofercie nie mogło zabraknąć
spektrofotometru – narzędzia
kolorystycznego, które znajduje
zastosowanie w każdym warsztacie
ukierunkowanym na innowacyjne
rozwiązania.

Spektrofotometr to narzędzie kolorystyczne, które ciągle ewoluuje, a w niedalekiej przyszłości całkowicie zastąpi wzorniki
kolorystyczne. Spektrofotometr dokonuje pomiaru koloru już na niewielkim elemencie i w bardzo krótkim czasie podaje
recepturę o maksymalnej zgodności z docelowym kolorem.

Spektrofotometr jest zintegrowany
z wyszukiwarką receptur baslac®
Formula Finder.
Dzięki wyszukiwarce możliwa jest analiza danych
pomiarowych, tworzenie własnych baz receptur
kolorystycznych czy ponowne korygowanie wcześniej
utworzonych formuł kolorystycznych.

Spektrofotometr baslac® to:
• Precyzyjne dopasowanie koloru
• Ergonomiczna, solidna konstrukcja
• Intuicyjna, prosta obsługa
• Łatwa kalibracja
• Pełna mobilności – pomiar koloru wykonuje się na pojeździe bez konieczności demontażu elementu
• Inteligentny system – w trakcie pomiaru wykonuje samodzielnie korektę wskazanej receptury, bez konieczności
wykonania pośredniego mieszania koloru
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Wyszukiwarka
receptur
baslac® Formula
Finder

Dzięki wyszukiwarce receptur baslac®
Formula Finder – odnajdziesz recepturę
w mgnieniu oka, przez 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wyszukiwarka receptur baslac® Formula Finder jest wszechstronnym i zawsze aktualnym narzędziem kolorystycznym
online, obejmującym kolory wszystkich producentów. Wyszukiwarka pozwala lakiernikom na szybki dostęp do ponad
139 tysięcy receptur. Baza danych jest stale aktualizowana. baslac® Formula Finder jest dostępny również na płycie CD,
do użytku na komputerze bez dostępu do Internetu. Dzięki podłączeniu wagi poprzez interfejs baslac® mieszanie
kolorów jest proste i skuteczne! Oprogramowanie współpracuje również ze spektrofotometrem.

Wyszukiwarki Formula Finder w wersji na PC to dodatkowe funkcje:
• Karty techniczne – szybki dostęp do zebranych w jednym miejscu wszystkich danych technicznych produktów baslac®.
• Moduł cenowy – rabatowanie i kalkulowanie cen kolorów.
• Raporty – zestawienia danych o zużyciu i dozowaniu kolorów.
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baslac® – wszystko czego potrzebujesz
jest w zasięgu twojej ręki
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Serwis online

Serwis
kolorystyczny

Kupuj on-line

Kupuj
przez telefon

Wszystkie niezbędne
informacje dostępne
od ręki

Infolinia techniczna
w przypadku korekty
koloru

Produkty baslac®
dostępne przez
24 h / 7 dni w tygodniu!

Telefoniczne
Biuro Obsługi Klienta
(TBOK)

www.baslac.com

+48 602 520 346

www.csv.pl

+48 91 461 25 06
tbok@csv.pl

24 h / 7 dni w tygodniu

Poniedziałek – Piątek
8:20–16:20

24 h / 7 dni w tygodniu

Poniedziałek – Piątek
8:20–16:20

Pobieraj materiały,
oglądaj filmy
instruktażowe

Technicy odpowiedzą
na wszystkie pytania
dotyczące kolorystyki
i zastosowania produktów
Baslac, pomogą w korekcie
koloru przez telefon.

Łatwa i intuicyjna
platforma e-zamówień
oraz możliwość składania
zamówień w dowolnym
momencie i z każdego
miejsca.

Asystent zakupów
nie tylko przyjmie
zamówienie, ale również
pomoże w zakresie doboru
produktów.

• Karty techniczne i karty
charakterystyki produktów
• Technologie napraw
– opisane w prosty i jasny sposób
• Filmy instruktażowe
– proces naprawy
przedstawiony krok po kroku

Szybko i profesjonalnie:
bez wypełniania i przesyłania
formularzy, bez dodatkowych
formalności.

• Wysyłka towaru w ciągu
48 godzin
• Towar wysłany bezpośrednio
do Klienta

• Wysyłka towaru w ciągu
48 godzin
• Towar wysłany bezpośrednio
do Klienta
• Asystent zakupów

Dodatkowe
narzędzia
kolorystyczne
baslac® katalog próbek Effective
Color Finder – pomocne narzędzie
kolorystyczne
Wzornik kolorystyczny Effective Color Finder marki Baslac
jest zbiorem wzorców kolorów oryginalnie polakierowanych lakierami Baslac. Praktyczny system składa się
z ponad 3500 próbek kolorów gładkich, metalicznych
i perłowych.
Wzorce kolorystyczne pozwalają na dokładną identyfikację
kolorów wszystkich popularnych producentów pojazdów.
Effective Color Finder marki Baslac gwarantuje szybkie
dopasowanie koloru, nawet w przypadku, gdy kod OEM
jest nieznany.
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baslac® Tinting Chart – bardzo
pomocny plakat
Plakat prezentuje wszystkie pigmenty należące
do wszystkich linii lakierów bazowych baslac®.
Informacje przedstawione na plakacie dostarczają
lakiernikom kompletnych informacji o grupach
kolorów, ułożeniu pigmentów na kole
chromatycznym, o widoku z kąta i na wprost,
o czystości i ułożeniu chromatycznym pigmentów.

Mieszalnik baslac® – Twój dzień pracy będzie łatwiejszy
Stacja robocza o modułowej konstrukcji umożliwiającej instalację w każdym warsztacie. Solidna konstrukcja,
zapewniająca stabilną pracę została stworzona z myślą o bezawaryjnej pracy przez lata.
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Systemy
mieszalnicze
dopasowane
do Twoich
potrzeb
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Linia 45 (VOC)
System mieszalniczy bazowy wodorozcieńczalny

Linia 45 to jeden z najbardziej przyjaznych dla użytkownika i środowiska
systemów lakierów wodorozcieńczalnych. System wykorzystuje
standardowe procesy aplikacji i mieszania kolorów: gładkich,
metalizowanych i perłowych.

1

1,7

litr
zmieszanego koloru
po rozcieńczeniu

litra
mieszanki
gotowej do użycia

Skoncentrowana formuła pigmentów
Linii 45 pozwala po rozcieńczeniu
uzyskać 1,7 litra mieszanki gotowej
do użycia.

70%
Rozcieńczalnik

1,7 l

70%
Żywica

1l

zmieszanego
koloru

30%
Skoncentrowane
pigmenty
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Pigmenty baslac® wyróżniają się
60-miesięcznym terminem ważności,
co w przypadku Linii 45 przekłada się
na znaczną redukcję kosztów zakupu
i magazynowania produktów.

Cechy i korzyści:
Wodorozcieńczalne kolory bazowe, gładkie i z efektem, do wykończenia lakierem bezbarwnym:
Łatwa aplikacja
• Nie wymaga specjalnego szkolenia
• Oszczędność czasu
Wysoka siła krycia
• Zadowalający efekt końcowy, bez aplikacji dodatkowych warstw lakieru
• Oszczędność czasu
• Oszczędność materiałów
Krótki czas odparowania przy zastosowaniu systemu Venturi
• Mniejsze zużycie energii i ograniczenie kosztów
• Zwiększona wydajność pracy
• Oszczędność czasu
Bardzo długi czas użytkowania pigmentów
• Pigmenty Linii 45 posiadają termin ważności 60 miesięcy
Okres przechowywania mieszanki do 6 miesięcy
• Przechowywanie mieszanki w pojemniku z tworzywa lub w puszce z powłoką wewnętrzną
wydłuża jej przydatność do 6 miesięcy
• Możliwość użycia mieszanki podczas innych prac lakierniczych
• Oszczędność czasu
1 l zmieszanego koloru po rozcieńczeniu = 1,7 l mieszanki gotowej do użycia
• Znaczna redukcja kosztów zakupu i magazynowania produktów z linii mieszalniczej 45
Silnie skoncentrowane pigmenty perłowe W-49 do kolorów specjalnych
• Realnie mniejsze zużycie pigmentów
• Możliwość mieszania niewielkich ilości koloru

Produkty Linii 45:

1
2
3

Pigmenty
57 szt. = 32 L = 7 x 1 L; 50 x 0,5 L

Pigmenty skoncentrowane
15 szt. = 1,5 L = 15 x 0,1 L

Konwerter
45-W00 – 5 L

Rozcieńczalnik
45-R45 – 5 L

Więcej informacji w karcie technicznej
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Linia 30
System mieszalniczy akrylowy

Rozpuszczalnikowy system lakierniczy to wysokiej jakości lakier akrylowy
z doskonałą siłą krycia o wysokim połysku.

Elastyczny pod każdym względem
Szeroki wybór spośród 3 utwardzaczy i 4 rozcieńczalników pozwala szybko dopasować
odpowiednie zestawienie produktów w zależności od obszaru naprawy, temperatury i wielkości
lakierowanego elementu.

Proste proporcje i łatwa aplikacja
Dzięki prostym proporcjom mieszania 2:1 + 10% i łatwej aplikacji, Linia 30 pozwala na redukcję
zużycia energii, poprawia wydajność pracy i pomaga zaoszczędzić czas.

Lakiery o połysku bezpośrednim baslac® 30Temperatura
otoczenia
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Lakiery bezbarwne baslac® 40-

2:1 + 10%

2:1 + 10 – 30%

Lepkość DIN 4/20°C | 20-22 s

Lepkość DIN 4/20°C | 16-20 s

>30˚C

Utwardzacz, wolny
Rozcieńczalnik, wolny
Rozcieńczalnik, extra wolny

50-30
60-30
60-40

Utwardzacz, wolny
Rozcieńczalnik, wolny
Rozcieńczalnik, extra wolny

50-30
60-30
60-40

>25˚C

Utwardzacz, normalny
Rozcieńczalnik, wolny

50-20
60-30

Utwardzacz, wolny
Rozcieńczalnik, wolny

50-30
60-30

>20˚C

Utwardzacz, normalny
Rozcieńczalnik, normalny
Rozcieńczalnik, szybki

50-20
60-20
60-10

Utwardzacz, normalny
Rozcieńczalnik, normalny
Rozcieńczalnik, szybki

50-20
60-20
60-10

>10˚C

Utwardzacz, szybki
Rozcieńczalnik, normalny
Rozcieńczalnik, szybki

50-15
60-20
60-10

Utwardzacz, szybki
Rozcieńczalnik, normalny
Rozcieńczalnik, szybki

50-15
60-20
60-10

Cechy i korzyści:
Jakość, trwałość, połysk
• Powłoka odporna na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
• Twardość powłoki pozwala na długie i bezpieczne użytkowanie pojazdu
• Podwyższona odporność na zarysowania gwarantuje długie zachowanie połysku
Lakier akrylowy zapewnia bardzo wysoką siłę krycia i niskie zużycie materiału
• Mniejsze nakłady pracy
• Oszczędność wielopoziomowa – produkt, czas, energia, nakład pracy
• Doskonały efekt końcowy
Bardzo długi czas korzystania z pigmentów
• Pigmenty Linii 30 posiadają termin ważności 60 miesięcy
3 rodzaje utwardzaczy i 4 rodzaje rozcieńczalników
• Utwardzacz Szybki (50-15),
• Rozcieńczalnik Szybki (60-10)
• Utwardzacz Standard (50-20),
• Rozcieńczalnik Standard (60-20)
• Utwardzacz Wolny (50-30)
• Rozcieńczalnik Wolny (60-30)
• Rozcieńczalnik Extra wolny (60-40)
• Odpowiednia konfiguracja utwardzaczy i rozcieńczalników pozwala na wykonanie każdego wylakierowania,
w każdej temperaturze otoczenia i niezależnie od wielkości lakierowanego obiektu.

Produkty Linii 30:

1
2
3
4

Pigmenty
20 szt. = 26 L = 18 x 1 L; 2 x 3,5 L

Konwerter
30-500 – 3,5 L

Rozcieńczalnik
60 – 5 L

Utwardzacz
50 – 2,5 L

Więcej informacji w karcie technicznej
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Linia 35
System mieszalniczy bazowy

Rozcieńczalnikowy system lakierniczy Linia 35, szybki i łatwy w użyciu,
umożliwia bezproblemowe przygotowanie mieszanki dla kolorów gładkich
typu UNI, metalizowanych oraz perłowych dwu- i trójwarstwowych.

Siła pigmentów
System zawiera aż 57 pigmentów i 15 dodatkowych skoncentrowanych baz pigmentowych,
co łącznie daje ponad 70 różnorodnych pigmentów. Bogata oferta pigmentów przekłada się
na dużą ilość dostępnych receptur i wariantów kolorystycznych.

Dopasowana oferta rozcieńczalników
W Linii 35 dostępne są 4 rodzaje rozcieńczalnika: Szybki (60-10), Standard (60-20), Wolny
(60-30) i Extra wolny (60-40), co pozwala w łatwy sposób wybrać rozcieńczalnik dopasowany
do obszaru naprawy, temperatury i wielkości elementu, który jest naprawiany.

Mała pojemność, wielkie możliwości
System lakierniczy Linii 35 zawiera silnie skoncentrowane pigmenty perłowe W-49,
których niewielka ilość pozwala osiągnąć spektakularny efekt kolorystyczny.
Skoncentrowana formuła to nie tylko mniejsze zużycie pigmentów, ale również
wprowadzenie do oferty baz pigmentowych o pojemności 100 ml.
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Cechy i korzyści:
Łatwe przygotowanie lakieru
• Dozowanie pigmentów zgodnie z recepturami zawartymi w wyszukiwarce online Formula Finder
(ciągła aktualizacja, ogromna baza receptur)
Bardzo dobra siła krycia
• Realnie mniejsze zużycie materiałów
Bardzo długi czas korzystania z pigmentów
• Pigmenty Linii 35 posiadają termin ważności 60 miesięcy
Silnie skoncentrowane pigmenty perłowe W-49 do kolorów specjalnych
• Realnie mniejsze zużycie pigmentów
• Możliwość mieszania niewielkich ilości koloru
Proste proporcje mieszania 2:1
• 100% lakier bazowy i 50% rozcieńczalnik z oferty dostępnych zunifikowanych rozcieńczalników
stosowanych również dla lakierów akrylowych Linii 30 oraz materiałów podkładowych
• Mniejsza ilość niezbędnych zapasów
• Większe możliwości zastosowania bez względu na temperaturę otoczenia

Produkty Linii 35:

1
2
3
4

Pigmenty
57 szt. = 58,5 L = 32 x 0,5 L; 18 x 1 L; 7 x 3,5 L

Pigmenty skoncentrowane
15 szt. = 1,5 L = 15 x 0,1 L

Konwerter
35-M00 – 3,5 L

Rozcieńczalnik
60 – 5 L

Więcej informacji w karcie technicznej
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Grunty
i podkłady
baslac®
Profesjonalne lakierowanie zaczyna się
od właściwego przygotowania
podłoża zgodnie z technologią
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27-10
2K Washprimer

HPG-AR20-1027-BSLC-X10

Dwuskładnikowy grunt wytrawiający/podkład gruntujący.
Bardzo dobre właściwości antykorozyjne.
Zalety:

Powierzchnia/podłoże:
Aluminium, stal, stal galwanizowana.

Bardzo dobra ochrona antykorozyjna "gołego" metalu.
Wydłuża żywotność naprawianej powierzchni.

Pojemność:
1L

Grunt przyczepnościowy do zastosowania na stali
galwanizowanej i aluminium.
Przed nałożeniem powłoki bazowej należy odczekać tylko
20 minut.

Rodzaje obróbki:
Ręczna, na mokro.

Właściwości:

Krótkie czasy schnięcia.
W zależności od wersji (grunt/podkład gruntujący) – od 10
do 60 min w temp. 20°C.

Zapewnia wysoką antykorozyjność.

Produkty powiązane:
BASLAC Additive washprimer 57-10, poj. 0,5 L
Rozcieńczalnik szybki BASLAC 60-10, poj. 0,5 L
Rozcieńczalnik normalny BASLAC 60-20, poj. 0,5 L
Rozcieńczalnik wolny BASLAC 60-30, poj. 0,5 L

2:1

S

2:1+30%, Washprimer 27-10 (A) 100% obj.,
Additive washprimer 57-10 (B) 50% obj.,
Rozcieńczalnik 60-10, 60-20, 60-30 (C) 30% obj.

1 warstwa, wypełnienie: 10–15 µm

16 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 48 h/20°C

Odparowanie około 10 min w 20°C

HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu
Typ RP: 1,3 mm, 2,0 bar
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HDL-SC47-0057-BSLC-X05
HDL-SV29-0360-BSLC-X50
HDL-SV29-0260-BSLC-X50
HDL-SV29-0160-BSLC-X50

Prace następne:
Wersja mokro na mokro: po aplikacji 27-10 2K Washprimer mokro
na mokro wymagane jest szlifowanie, gdy czas odparowania
przekroczył 8 h w temperaturze 20°C

25-30
2K Primerfiller EP

HPG-AR40-7025-BSLC-X40

Epoksydowy podkład gruntujący z możliwością stosowania w systemie mokre
na mokre. Promotor przyczepności dający wysoki stopień ochrony przed korozją.
Zalety:

Powierzchnia/podłoże:
Aluminium, stal, stal galwanizowana.

Dobra ochrona antykorozyjna.
Możliwość zastosowania jako grunt w systemie mokre
na mokre lub jako grunt wypełniający do szlifu.

Pojemność:
4L

Antykorozyjne zabezpieczenie gruntowo-podkładowe.
Zwiększa przyczepność aplikowanych powłok gwarantując
wysoką jakość wykonanego wylakierowania.

Rodzaje obróbki:
Ręczna i maszynowa, na sucho i na mokro.

Właściwości:

Wysokie wypełnienie.
Możliwość uzyskania wypełnienia w wersji gruntującej
od 15 µm, a w wersji podkładowej do 50 µm.

Zapewnia wysoką antykorozyjność.

Produkty powiązane:
Utwardzacz: BASLAC Hardener EP 55-10, poj. 1L
Rozcienczalnik szybki: BASLAC Reducer 60-10, poj. 5 L
Rozcienczalnik wolny: BASLAC Reducer 60-30, poj. 5 L
Rozcienczalnik szybki: BASLAC Reducer 60-10, poj. 5 L
Rozcienczalnik wolny: BASLAC Reducer 60-30, poj. 5 L

4:1:2

S

HDL-SC46-0055-BSLC-X10
HDL-SV29-0260-BSLC-X50
HDL-SV29-0160-BSLC-X50
HDL-SV29-0260-BSLC-X50
HDL-SV29-0160-BSLC-X50

4:1:2, Primerfiller EP 25-30 (A) 100% obj.,
Hardener EP 55-10 (B) 25% obj.,
Rozcieńczalnik 60-10, 60-30 (C) 50% obj.

Schnięcie w 20°C: podkład gruntujący (8 h)
Mokro na mokro (20 min.), grunt (10–20 min.)
Schnięcie w 60°C: podkład gruntujący (30 min.)

18–20 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 8 h/20°C

Szlifowanie na mokro: P800.

HVLP/Typ RP.
Podkład gruntujący: 1,6–1,8 mm, 2 bar
Mokro na mokro: 1,3 mm, 2 bar
Grunt:1,3 mm, 2 bar

Maszynka oscylacyjna: P400

Podkład gruntujący: 2 warstwy, wypełnienie 40–50 µm
Mokro na mokro: 1/2 +1 warstwy, wypełnienie 20–25 µm
Grunt: 1 warstwa, wypełnienie 15–20 µm

Prace następne:
Wersja mokro na mokro: po aplikacji 25-30 2K Primerfiller EP mokro na
mokro wymagane jest szlifowanie, gdy czas odparowania przekroczył 72 h
w temperaturze 20°C
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20-24|34|94
2K Primerfiller
HPG-AR30-7024-BSLC-X40 (szary)
HPG-AR30-7034-BSLC-X40 (biały)
HPG-AR30-7094-BSLC-X40 (czarny)

Wydajny podkład gruntujący HS. Bezpieczna aplikacja – odporność na zacieki i dobre
wypełnienie. Dobra szlifowalność na mokro i na sucho. Możliwość mieszania podkładów
gruntujących 2K 20-24/20-34/20-94 w celu uzyskania odpowiedniego odcienia szarości.
Zalety:

Powierzchnia/podłoże:
Stal, aluminium, ocynk, stare powłoki lakierowe, powierzchnie
pokryte szpachlą poliestrową, twarde tworzywa sztuczne.
Większe powierzchnie gołego metalu należy zaizolować za pomocą
gruntu reaktywnego.

Pojemność:
4L

Rodzaje obróbki:
Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho i mokro.

Właściwości:

Podkład o wysokim wypełnieniu.
Przy aplikacji grubszej warstwy: dla 3–4 warstw wypełnienie
wynosi do 200 μm.
Łatwy i miękki do obróbki na sucho i na mokro.
Łatwość obróbki znacznie skraca czas naprawy i obniża
koszty.
Odcienie szarości.
Mieszanie podkładów w celu osiągnięcia właściwej szarości
znacznie obniża zużycie lakieru nawierzchniowego
(redukacja kosztów naprawy).

Dzięki możliwości aplikacji w grubszej warstwie zapewnia
doskonałe wypełnienie.

Produkty powiązane:
Utwardzacz extra szybki: BASLAC Hardener 50-10, poj. 2,5 L
Utwardzacz szybki: BASLAC Hardener 50-15, poj. 2,5 L
Utwardzacz normalny: BASLAC Hardener 50-20, poj. 2,5 L
Przyspieszacz: BASLAC Speeding reducer 60-05, poj. 1 L
Rozcieńczalnik szybki: BASLAC Reducer 60-10, poj. 5 L
Rozcieńczalnik normalny: BASLAC Reducer 60-20, poj. 5 L
Rozcieńczalnik wolny: BASLAC Reducer 60-30, poj. 5 L
Rozcieńczalnik extra wolny: BASLAC Reducer 60-40, poj. 1 L

4:1:1

S
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HDL-SC45-0450-BSLC-X25
HDL-SC45-0350-BSLC-X25
HDL-SC45-0251-BSLC-X25
HDL-SV29-0060-BSLC-X10
HDL-SV29-0360-BSLC-X50
HDL-SV29-0260-BSLC-X50
HDL-SV29-0160-BSLC-X50
HDL-SV29-0460-BSLC-X10

4:1:1, Primerfiller 20-24, 20-34, 20-94 (A) 100% obj.,
Utwardzacz 50-10, 50-15, 50-20 (B) 25% obj.,
Rozcieńczalnik 60-10, 60-20, 60-30, 60-40, 60-05 (C) 25% obj.

Standard: 3 h w 20°C, 30 min w 60°C
Duże wypełnienie: 16 h w 20°C, 40 min w 60°C

20–24 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 1h/20°C

fale krótkie 8 min
fale średnie 10–15 min

Typ RP:
1,6–1,8 mm, 2,0 bar

Szlifowanie na sucho maszynowo: P400-P500

Aplikacja standardowa:
2 warstwy, wypełnienie 50–70 µm
Duże wypełnienie:
3–4 warstwy, wypełnienie 100–200 µm

Szlifowanie na mokro P800

20-35|20-95
2K Primerfiller
„Mokro na mokro”

HPG-AR30-0035-BSLC-X30 (biały),
HPG-AR30-9095-BSLC-X30 (czarny)

Wydajny podkład gruntujący HS do pracy "mokro na mokro". Bezpieczna aplikacja –
odporność na zacieki. Możliwość mieszania podkładów gruntujących 2K Baslac 20-95
(czarny) i 20-35 (biały) w celu uzyskania odpowiedniego odcienia szarości.
Zalety:

Powierzchnia/podłoże:
Nowe elementy OEM, stal, aluminium, ocynk, tworzywa sztuczne.

Pojemność:
3L

Rodzaje obróbki:
Brak potrzeby szlifowania podkładu, aplikacja wet-on-wet.

Właściwości:
Podkład w systemie mokre na mokre znacznie przyśpiesza proces
naprawy poprzez wyeliminowanie potrzeby szlifowania podkładu.

Produkty powiązane:
Utwardzacz extra szybki: BASLAC Hardener 50-10, poj. 2,5 L
Utwardzacz szybki: BASLAC Hardener 50-15, poj. 2,5 L
Rozcieńczalnik normalny: BASLAC Reducer 60-20, poj. 5 L
Rozcieńczalnik wolny: BASLAC Reducer 60-30, poj. 5 L

3:1:1

S

Aplikacja podkładu na tworzywa sztuczne.
Podkład wymieszany z dodatkiem plastyfikatora 80-10 może
być aplikowany na wszystkie tworzywa sztuczne stosowane
w przemyśle motoryzacyjnym.
Szybki czas schnięcia.
Przed nałożeniem powłoki bazowej należy odczekać tylko
20 minut.
Odcienie szarości.
Mieszanie podkładów w celu osiągnięcia właściwej szarości
znacznie obniża zużycie lakieru nawierzchniowego
(redukacja kosztów naprawy).

HDL-SC45-0450-BSLC-X25
HDL-SC45-0350-BSLC-X25
HDL-SV29-0260-BSLC-X50
HDL-SV29-0160-BSLC-X50

3:1:1, Primerfiller 20-35, 20-95 (A) 100% obj.,
Utwardzacz 50-10, 50-15 (B) 33% obj.,
Rozcieńczalnik 60-20, 60-30 (C) 33% obj.

2 (1 na obszar szpachlowany, 1 na całą powierzchnię
przeznaczoną do lakierowania).
Wypełnienie 20–35 µm.

16–19 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 2 h/20°C

10 min przed aplikacją kolorów UNI
15–20 min przed aplikacją kolorów bazowych z efektem (do matu)

HVLP: 1,3 mm; 2,0 bar
(0,7 bar na wyjściu).
Typ RP: 1,3–1,4 mm, 2,0 bar
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21-11
2K Plastic Primer

HPG- AR90-0022-BSLC-X10

Grunt i podkład gruntujący przeznaczony do wykonywania ekonomicznych napraw
wszystkich lakierowanych tworzyw sztucznych na pojazdach.
Zalety:

Powierzchnia/podłoże:
Tworzywa sztuczne stosowane w motoryzacji.

Wiele podłoży z tworzyw sztucznych – jeden
podkład/grunt Plastic Primer.
Przeznaczony na wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych
wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Pojemność:
1L

Rodzaje obróbki:
W wersji do szlifu – obróbka maszynowa, na sucho oraz w wersji
mokre na mokre.

Właściwości:
Możliwość zastosowania jako promotora przyczepności w systemach
3-warstwowych oraz jako podkład gruntujący pod kolory
bazowe Baslac.

Do napraw w systemie mokre na mokre i do szlifu.
Dwa systemy napraw pozwalają na szersze zastosowanie
podkładu/gruntu Plastic Prrimer.
Środek proadhezyjny.
Jako promotor przyczepności pozwala na stworzenie
powłoki zwiększającej przyczepność kolejnych
warstw aplikowanych produktów.

Produkty powiązane:
Utwardzacz szybki: BASLAC Hardener 50-15, poj. 2,5 L
Rozcieńczalnik normalny: BASLAC Reducer 60-20, poj. 5 L
Rozcieńczalnik szybki: BASLAC Reducer 60-10, poj. 5 L

4:1:1

S

4:1:1, Plastic Primer 21-11 (A) 100% obj.,
Utwardzacz 50-15 (B) 25% obj.,
Rozcieńczalnik 60-10, 60-20 (C) 25% obj.

20 min

17–19 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 3,5 h/20°C

30 min w 60°C

HVLP: 1,3 mm; 2,0 bar (0,7 bar na wyjściu)
Typ RP: 1,3–1,4 mm, 2,0 bar

Szlifowanie na sucho maszynowo P400-P500

Podkład gruntujący: 1/2+1 warstwy,
wypełnienie 30–45 µm,
Grunt: 1 warstwa, wypełnienie 20 µm

20

HDL-SC45-0350-BSLC-X25
HDL-SV29-0260-BSLC-X50
HDL-SV29-0360-BSLC-X50

Lakiery
bezbarwne
baslac®
Lakiery bezbarwne baslac® to łatwość
aplikacji, doskonała trwałość, wysoki połysk
oraz dobra rozlewność.
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40-440
2K Clear VOC

HLB-AV10-0444-BSLC-X50

Lakier bezbarwny HS VOC o wysokiej zawartości części stałych, prostej aplikacji,
łatwy do polerowania. W zależności od temperatury otoczenia i wielkości
wylakierowania, dobór odpowiedniego utwardzacza ułatwia poprawną aplikację.
Zalety:

Powierzchnia/podłoże:
Do aplikacji na lakiery bazowe, zarówno wodorozcieńczalne,
jak i rozcieńczalnikowe.

Wysoka zawartość części stałych.
Lakier nawierzchniowy w systemie HS.

Pojemność:

Bezpieczna aplikacja.
Aplikacja lakieru przebiega według standardowych zaleceń,
nie wymaga dodatkowych czynności, specjalnego przeszkolenia
lakiernika.

5L

Rodzaje obróbki:
Aplikacja w kabinach lakierniczych i pomieszczeniach
przystosowanych do lakierowania, za pomocą pistoletu
natryskowego.

Łatwe użytkowanie.
Proste proporcje mieszania 2:1, dwa rodzaje utwardzaczy
do zastosowania w zależności od temperatury i wielkości
lakierowanego obiektu.

Produkty powiązane:

Doskonała rozlewność, bez zacieków na pionowych
elementach.
Eliminacja jednego z najczęstszych problemów podczas aplikacji
lakierów bezbarwnych. Lakier na elementach pionowych uzyskuje
gładką powierzchnię.

Utwardzacz szybki: BASLAC Hardener 50-415, poj. 2,5 L

HDL-SC45-0415-BSLC-X25

Utwardzacz normalny: BASLAC Hardener 50-420, poj. 2,5 L

HDL-SC45-0420-BSLC-X25

Doskonała twardość powłoki.
Twardość powłoki, która zabezpiecza przed zarysowaniami, wydłuża
żywotność powłoki.
Łatwość polerowania, odporność na taśmę.
Szybkie i proste usuwanie wtrąceń, łatwość wylakierowań
wielokolorowych.

2:1

S

2:1, Clear 40-440 (A) 100% obj.,
utwardzacz 50-415; 50-420(B) 50% obj.

3 minuty między warstwami

20–22 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 2 h/20°C

schnięcie w 20°C: 50-415 (10 h), 50-420 (16 h), 50-430
(tylko bardzo wysokie temp.); schnięcie w 60°C:
50-415 (30 min), 50-420 (40 min), 50-430 (tylko bardzo
wysokie temp.)

HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu
Typ RP: 1,3–1,4 mm, 2,0 bar

fale krótkie 8 min
fale średnie 10–15 min

½ + 1: półwarstwa plus pełna warstwa bez odparowania,
wypełnienie: 40–60 µm lub 2 warstwy z 3-minutowym
odparowaniem wypełnienie: 40–60 µm
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40-450
2K HS Universal
Clear VOC
HLB-AV10-0450-BSLC-X50

Lakier bezbarwny HS VOC o wysokiej zawartości części stałych to gwarancja prostej
aplikacji, doskonałej rozlewności i krótkiego czasu schnięcia. Łatwy do polerowania,
wyróżnia się wysoką odpornością na taśmę. Bogata oferta utwardzaczy
i rozcieńczalników pozwala na różnorodne stosowanie – od drobnych napraw typu
smart repair do całościowych wylakierowań.
Zalety:

Powierzchnia/podłoże:
Do aplikacji na lakiery bazowe, zarówno wodorozcieńczalne,
jak i rozcieńczalnikowe.

Wysoka zawartość części stałych.
Lakier nawierzchniowy w systemie HS.

Pojemność:

Bezpieczna aplikacja.
Odporny na ściekanie, gazowanie, prosty w aplikacji.

5L

Rodzaje obróbki:
Aplikacja w kabinach lakierniczych i pomieszczeniach
przystosowanych do lakierowania, za pomocą pistoletu
natryskowego.

Produkty powiązane:
Utwardzacz szybki: BASLAC Hardener 50-415, poj. 2,5 L

HDL-SC45-0415-BSLC-X25

Utwardzacz normalny: BASLAC Hardener 50-420, poj. 2,5 L

HDL-SC45-0420-BSLC-X25

Utwardzacz wolny: BASLAC Hardener 50-430 wolny, poj. 0,5 L

HDL-SC45-0430-BSLC-X05

Przyspieszacz: BASLAC Speeding reducer 60-05, poj. 1 L

HDL-SV29-0060-BSLC-X10

Rozcieńczalnik normalny: BASLAC Reducer 60-20, poj. 5 L

HDL-SV29-0260-BSLC-X50

Rozcieńczalnik wolny: BASLAC Reducer 60-30, poj. 5 L

HDL-SV29-0160-BSLC-X50

2:1+10%

S

Łatwe użytkowanie.
Proste proporcje mieszania 2:1+10%, różne rodzaje utwardzaczy
i rozcieńczalników do zastosowania w zależności od temperatury
i wielkości wylakierowania.
Doskonała rozlewność.
Gładka powierzchnia, bez zacieków na pionowych elementach.
Szybki czas schnięcia.
W zależności od zastosowanego utwardzacza i rozcieńczalnika czasy
schnięcia: od 20 do 40 min w temp. 60°C, od 6 do 16 h w 20°C lub
8–15 min pod IR.
Doskonała twardość powłoki.
Wysoka twardość początkowa umożliwiająca szybki montaż
elementów na pojeździe.
Łatwość polerowania, odporność na oklejanie taśmą.
Szybie i proste usuwanie wtrąceń, łatwość wylakierowań
wielokolorowych.

2:1+10%; Clear 40-450 (A) 100% obj.; Utwardzacz 50-415; 50-420; 50-430; (B) 50% obj.;
Rozcieńczalnik 60-20; 60-30 (C) 10% obj.
Małe naprawy i poj. elementy: (A) 40-450, (B) 50-415, (C) 60-05.
Do 2 pionowych elementów: (A) 40-450, (B) 50-415, (C) 60-20, 60-30.
Normalne lakierowanie: (A) 40-450, (B) 50-420, (C) 60-20, 60-30.
Wysokie temperatury: (A) 40-450, (B) 50-430, (C) 60-20, 60-30.

3 minuty między warstwami

20–22 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 2 h/20°C

schnięcie w 20°C: 50-415/60-05 (6 h), 50-420/60-20 (10 h),
50-430/60-30 (16 h);
schnięcie w 60°C: 50-415/60-05 (20 min),
50-420 (30 min), 50-430 (40 min)

HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu
Typ RP: 1,3–1,4 mm, 2,0 bar

fale krótkie 8 min
fale średnie 10–15 min

2 warstwy, wypełnienie: 40–60 μm lub
1/2 +1 warstwy na powierzchniach pionowych
(bez odparowania), wypełnienie około: 50 µm
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Dodatki
baslac®
Praktyczne dodatki baslac® pomagają pracować
jeszcze skuteczniej i wydajniej. Dodatki
optymalizują proces naprawy i zmniejszają koszty
zużycia energii.
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80-10
Additive Flex
Plastyfikator

Dodatek uelastyczniający, stosowany
w lakierowaniu tworzyw sztucznych.
Dobra elastyczność i mieszalność
z podkładami poliuretanowymi 2K
i lakierami bezbarwnymi.

Zalety:
Elastyczność powłoki.
Zwiększa elastyczność produktów
poliuretanowych 2K.
Naprawa tworzyw sztucznych.
Umożliwia lakierowanie elementów
z tworzyw sztucznych o różnym stopniu
elastyczności.
Trwałość powłoki.
Zmniejsza ryzyko odprysków powłoki
lakierowej spowodowanych uderzeniami
kamieni, wydłużając żywotność powłoki.

HDL-AZ10-0180-BSLC-X10

Zastosowanie:
Podkłady Baslac 20-, lakiery Baslac 30-, 40Pojemność:
1L
Aplikacja:
Aplikacja zgodnie z kartą techniczną użytego podkładu lub lakieru bezbarwnego.

2:1

S

Materiały podkładowe: Podkład 20- (A) 100% obj.,
Dodatek Flex 80-10 (B) 25% obj.
100% obj. 20-:80-10, 25% obj. 50-10, 50-15
25% obj. 60-10, 60-20
Lakiery bezbarwne: Lakier 40- (A) 100% obj.,
Dodatek Flex 80-10 (B) 25% obj.
100% obj. 30- /40-:80-10, 50% obj. 50-20
10% obj. 60-10, 60-20

Zgodnie z kartą techniczną użytego
lakieru lub podkładu

Zgodnie z kartą techniczną użytego
lakieru lub podkładu

Zgodnie z kartą techniczną użytego
lakieru lub podkładu

Zgodnie z kartą techniczną użytego
lakieru lub podkładu

Zgodnie z kartą techniczną użytego
lakieru lub podkładu

80-20
Additive Mat
Środek matujący

Środek matujący do lakierów Linii 30
oraz lakierów bezbarwnych Baslac 40-.
Możliwość stosowania na tworzywach
sztucznych bez dodatku plastyfikatora
80-10 .

Zalety:
Prosta mieszalność.
Łatwość mieszania z lakierami Linii 30 i 40.
Wszechstronność zastosowania.
Umożliwia lakierowanie elementów z tworzyw
sztucznych o różnym stopieniu elastyczności.
Czas schnięcia.
Zastosowanie dodatku nie wydłuża
standardowego czasu schnięcia produktu,
do którego użyto środka matującego.

HDL-AZ10-0280-BSLC-X10

Zastosowanie:
Lakiery Linii 30 oraz lakiery bezbarwne Baslac 40-.
Pojemność:
1L
Aplikacja:
Aplikacja w kabinach lakierniczych i pomieszczeniach przystosowanych do lakierowania,
za pomocą pistoletu natryskowego.
Właściwości:
Środek pozwalający na uzyskanie efektu półmatu lub matu na lakierach bezbarwnych i akrylowych.

Krok 1 Proporcja wagowa:
Półpołysk: Lakier 40- (A) 100% wag., dodatek mat
80-20 (B) 25% wag. Lakier 30- 100% wagowo 3025% wag. 80-20 Satyna: Lakier 40- (A) 100% wag.,
dodatek mat 80-20 (B) 50% wag. Lakier 30- 100%
wag. 30-, 35% wag. 80-20. Jedwabisty mat:
Lakier 40- (A) 100% wag., dodatek mat 80-20 (B)
70% wag. Lakier 30- 100% wagowo 3045% wag. 80-20
Krok 2 Proporcja: Lakier 40- (A) 100% obj.,
Utwardzacz 50-420, 50-415 (B) 50% obj.,
Rozcieńczalnik 60- (C) 10% obj.
100% obj. 30-, 50% obj. 50-20/ 50-30
10% obj. 60-10, -20, 30
S

Lakier 30: 20–22 s DIN 4 w 20°C
Lakier 40-: 17–18 s DIN 4 w 20°C
czas życia do 2–3 h/20°C

HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu

2 warstwy, wypełnienie: 50–70 µm

8 h w 20°C , 30 min w 60°C

fale krótkie 8 min
fale średnie 10–15 min
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Rozcieńczalnik do cieniowania lakierów
bezbarwnych Baslac 40-.

65-10
Blending Reducer

Zalety:
Gwarantowany efekt.
Pozwala wygubić granicę aplikacji lakieru
bezbarwnego i wtopić odkurz.
Czas schnięcia.
Krótki czas odparowania – natychmiast
widoczny efekt.
Produkt gotowy do użycia.
Nie wymaga zastosowania dodatkowych
komponentów.

HDL-SV29-0065-BSLC-X05

Zastosowanie:
Lakiery bezbarwne Baslac 40-.
Pojemność:
0,5 L
Aplikacja:
Aplikacja pistoletem natryskowym.
Właściwości:
Środek do cieniowania lakierów bezbarwnych Baslac.

S

Produkt gotowy do aplikacji.

2–3 warstwy (na strefę cieniowania
lakieru bezbarwnego).

HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu.

Według zaleceń dla użytego lakieru.

Przyspieszacz schnięcia do lakierów
bezbarwnych Baslac (zgodnych
z normami emisji LZO) oraz do
podkładów 2K.

60-05
Speeding Reducer
HDL-SV29-0060-BSLC-X10

Zalety:
Czas schnięcia.
Skraca czas schnięcia podkładów i lakierów
bezbarwnych w niższych temperaturach.
Poprawne utwardzanie.
Stabilizuje proces utwardzania
w niekorzystnych warunkach – obniżona
temperatura, podwyższona wilgotność.
Nie powoduje zmiany przejrzystości lakierów
bezbarwnych.

Zastosowanie:
Podkłady Baslac 20-, lakiery bezbarwne Baslac 40-

Podkład gruntujący

Lakiery bezbarwne VOC

Pojemność:
1L
Aplikacja:
Aplikacja pistoletem natryskowym.
Właściwości:
Skraca proces schnięcia podkładów i lakierów bezbarwnych.
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4:1:1

S

2:1

2:1+10%, Lakier VOC 40-440, 40-450 (A)
100% obj., utwardzacz 50-420, 50-415
(B) 50% obj., przyspieszacz 60-05 (C) 10% obj.

1/2 +1 warstwy, wypełnienie: 40–60 µm

16–22 sek. w 20°C, kubek DIN 4,
czas życia do 45 min/20°C

4 h w 20°C, 20 min w 60°C

HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu
Typ RP: 1,3 mm, 2,0 bar

fale krótkie 6 min
fale średnie 8–12 min

4:1+1, Podkład 20-24, 20-34, 20-94 (A)
100% obj., utwardzacz 50-10, 50-15 (B)
25% obj., przyspieszacz 60-05 (C) 25% obj.

2 warstwy, wypełnienie: 50–70 µm

P800

20–24 sek. w 20°C, kubek DIN 4, zależnie
od produktu, czas życia do 20 min/20°C

1,5 h w 20°C.
15 min w 60°C

Szlifowanie na sucho maszynowo
P400-P500

HVLP: 1,6–1,8 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu
Typ RP: 1,6–1,8 mm, 2,0 bar

fale krótkie 6 min.

S

70-10 Silicon Remover
HDL-SV29-0170-BSLC-X50

Środek odtłuszczający rozpuszczalnikowy do czyszczenia powierzchni
przeznaczonych do renowacji. Usuwa pozostałości smoły, smarów
i silikonów.
Powierzchnia/podłoże:
Goła stal, aluminium, istniejące powłoki i nowe elementy OEM.
Pojemność:
5L
Aplikacja:
Przemywanie powierzchni przy użyciu atomizera lub zwilżonego ręcznika
celulozowego.
Właściwości:
Usuwa zanieczyszczenia silikonowe i pył szlifierski z naprawianych powierzchni.

70-20 Plastic Cleaner
HDL-SV29-0270-BSLC-X10

Środek odtłuszczający do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do naprawy renowacyjnej.
Powierzchnia/podłoże:
Elementy z tworzyw sztucznych i laminaty (GRP/ SMC).
Pojemność:
1L
Aplikacja:
Przemywanie powierzchni przy użyciu atomizera lub zwilżonego ręcznika
celulozowego.
Właściwości:
Usuwa zanieczyszczenia silikonowe i pył szlifierski z naprawianych powierzchni.

70-45 Cleaner Basecoat 45
HDL-SV29-0045-BSLC-X50

Środek odtłuszczający do czyszczenia powierzchni przed podkładowaniem
i aplikacją lakierów Linii 45.
Powierzchnia/podłoże:
Goła stal, aluminium, istniejące powłoki i nowe elementy OEM, elementy
z tworzyw sztucznych i laminaty (GRP/ SMC).
Pojemność:
5L
Aplikacja:
Przemywanie powierzchni przy użyciu atomizera lub zwilżonej ściereczki
niepozostawiającej włókien.
Właściwości:
Zmywacz ma działanie antystatyczne i redukujące osiadanie odkurzu
na elementach podczas lakierowania tworzyw sztucznych.
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Grupa CSV Sp. z o.o.
ul. Pomorska 58-60
70-812 Szczecin
tel.: +48 91 43 21 900
fax: +48 91 46 01 459
info@csv.pl
Opracowanie ma charakter poglądowy, nie jest informacją techniczną o produkcie.
Aplikacja produktów powinna być realizowania zgodnie z kartą techniczną produktu.
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