Vakio värit

Suosittelemme vähintään 3 maalikerrosta. Maalaa n. 30 cm päästä
kohteesta. Maalauskerroksen jälkeen anna maalin kuivua vähintään
10 min. Maalauksesta tulee paljon
kulutusta kestävämpi. Jos teet yhden paksun kerroksen, siitä tulee
kulutukselle ja kolareille heikompi
kestävyys. Pitkäkestoinen ja kunnollinen maalaus säästää aikaa ja
rahaa.

Metalli-värit

Helmiäis-värit

Tämä ei ole peittävä valkoinen.
Tämä maali sisältää heijastavia
hiutaleita. Antaa vakiovärille syvää kiiltoa. Maalaa tämä ensimmäisenä, 1-2 kerrosta, sen jälkeen
voit maalata muilla väreillä. Saat
kiiltävän vaikutuksen yhdistelemällä tummia värejä, kuten musta
tai sininen. Vaaleista väreistä, keltainen, tulee alusmaalin kaltainen.
Paras tulos valkoisella värillä.

Kromi-värit

LRP Magic Colour 2 on kehitetty
värittömille koreille. Korit ovat
erittäin joustavia, joten värien pitää olla sopiva kolhuille ja korin
liikkeille. Lisäksi värien erityispiirteinä on, ettei niitä tarvitse sekoittaa muiden aineiden kanssa, joka
voi aiheuttaa maalipinnan halkeamista tai haurasta koria. Uusi
koostumus takaa loistavan maalipinnan. Uusi maalaussuutin takaa
erittäin hienon peitekerroksen.
Maalaus Magic Golour 2 tekee
erittäin hyvän maalauskerroksen
korille. Värin paino on n. 10g kevyempi kuin perinteisimmin maalatulla. Maali on myös polttoaineen
kestävä.
Lisäksi se tuo näyttävyyttä jokaisen makuun, tarjoamme 30 eri värivaihtoehtoa. Vakio-, metalli- ja
flourisoivia-värejä. Ainutlaatuisia
värejä, kuten Ice Colour-värejä.
Parhaan tuloksen saat seuraamalla näitä ohjeita.

Korin valmistelu maalaukseen

Parhaimman tarttuvuuden maalaukseen saat puhdistamalla ensin korin. Voit pestä sen miedolla
saippuavedellä. Älä käytä voimakkaita pesuaineita spriitä tai alkoholipitoisia nesteitä. On suositeltavaa että leikkaat korin sekä teet
tarvittavat reiät ennen maalausta.
Tee maalaus n. 20° C - 30° C lämpötilassa.
Huomaa: Lexan/polykarbonaattikorit maalataan aina sisäpuolelta.

Metallivärit sisältävät metalli hiutaleita. Tällä erikoismaalilla on tehtävä 4-5 maalauskerrosta. Anna
maalin kuivua 10 min -15 min, saat
silloin parhaimman tuloksen.
LRP Chrome Colour 2 on moderni
korkean kehityksen maali, joka
täytyy käsitellä seuraavalla taFluorescent-värit
valla. Maalaa 15-20 kerrosta erityisen ohuesti, anna kuivua kerrokset 1-2 min/kerros. Jokainen kerros yhden kerran. Tämä ei peitä
100 % koria, vaikka kerroksia olisi
Fluorisoivat värit tarvitsevat alim- 20, koska tämä ei ole pysyvä väri,
maiseksi valkoisen värin (#28100), ilman taustaväriä Nitro Block
jolloin saadaan paras näyttävyys. (#28602), 15 min kuivumisen jälSuorita maalaus seuraavalla ta- keen. Tämä herättää kromi-vaikuvalla. Älä maalaa kerralla koko ko- tuksen. Ilman tätä, maalista ei tule
ria. Jaa maalaus esim. etuosa, ta- pysyvää, käy vain show-käyttöön.
kaosa, katto ja sivut. Maalaa peräkkäin 3-4 kerrosta ohuesti. Maa- Vario-värit
laa 90° kulmassa linjoittaen, välttäen tahroja ja raitoja.

Ice värit

Ice värit ovat erikoisvärejä, jotka
vaativat taustaväriksi Ice Silver
(#28405), jotta tulos olisi paras
mahdollinen. Ice värit vaativat vähintään 4 maalauskertaa, saadaksesi parhaimman tuloksen. Maalaa
saman lailla kuin Fluorisoivat värit.
Maalaa peräkkäin 3-4 kerrosta
ohuesti 90° kulmassa. Toinen kerros paksumpi kuin ensimmäinen,
jolloin maalipintaan tulee syvyyttä.
Toista sama 2 kertaan. Varmista
pölyttömyys.

Tämä väri sisältää micro-hiukkasia, jolloin saadaan eri värisävyjä
katselukulmasta riippuen. Maalaa
3-4 kerrosta 90° kulmassa, antaen
kuivua 10 min kerrosten välissä.
Huomio: Maalaa kori systemaattisesti, koska maalausrajoja ei tule
näkyviin. Viimeiseksi tulee käytettävä väri. Voit valita minkä tahansa
Magic Colour 2 valikoimasta. Jokainen väri antaa oman vaikutuksen. Paras vaikutus mustalla
(#28113). Tummilla väreillä saat
parhaimman tuloksen katselukulmasta riippuen. Jos käytät samanlaisia värejä, (vihreä/saphir tai keltainen/jade), saat metallivaikutuksen. Auringonvalossa näyttävin.
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Tämä suunnitelma vastaa Sasha’s Monstertruck:ia!

Tulosta suosikki suunnitelma.

Joissakin kohtaa tarvitset erikoistyökalua kuten lokasuojissa.

Leikkaa kori lexan-saksilla. Käyrät sakset auttavat siinä.

Hio reunat santapape
(esim.150). Varo suojakalvoa.

Pese kori miedolla pesuaineella, anna kuivu.
Älä puhalla kuivaksi.

Monessa tarroissa on
jo ikkunoiden teipit.
Varo sormenjälkiä.

Piirrä maalausmalli korin ulkopuolelle tai
käytä valmiita tarroja.

Teippaa sisäpuolelta,
mieluiten yhdestä palasta aluetta kohden.

Kiinnitä erityistä huomiota
peiteteippaukseen.

Leikkaa
tarkasti,älä
vaurioita koria.

Lue
maalausohjeet.
Harjoittele maalausta.

Ravista, ravista, ravista
ja vielä kerran ravista.

Testaa maalia hukkapaloissa. Pakkauslaatikkossa se onnistuu.

Eri
väriyhdistelmien
käyttö tuo näyttävyyttä.

Maalin
vuoro,maalaa
ohuita kerroksia, anna
kuivua 10min/kerros.

Sasha unelmoi LRP
Z.28R Spec3:sta, korin
odottaa maalausta.

Tummansinisestä tulee
syvempi kun viimeistelet sen mustalla.

Maalaa Bright Blue tummalla Dark
Blue:lla.
näet hyvän tuloksen.

Ole kärsivällinen,
kannattaa.

se

Maalaa korostukset !
Katto Ice Colour Silver.

Järjestä hyvä ilmanvaihto,
huoneessa
20°C - 30°C lämmössä.

Kun maali ei ole vielä
kuivunut, poista peiteteippi varoen (kromiv.)

Kromi-väri useilla eri
paksuisilla kerroksilla.
Taustalla Nitro Block.

Poista seuraava peiteteippaus.

Tässä väriä teipin alla,
poista maali veitsellä.

Fluorescent
White
maali ainoastaan etuosaan.

Fluorescent
Orange
valkoisella
taustavärillä.

Nyt se on valmis! Upea
lopputulos!

Poista ikkunateippaukset. Maalaa ne savun
väriseksi.

Maalaa muutamia kertoja tarvittavan tummuuden saamiseksi.

Kun kaikki maalikerrokset ovat maalattu,
poista suojamuovi.

Maalattu suunnitelma
loistavalla LRP Magic
Colour 2 maalilla.

Loistavaa kiiltoa ja silmäniloa kaikille!

Viimeistele kori mahdollisilla teippauksilla.

Merkkaa reikien paikat,
helpompi porata reiät.
Veitsi (#65701).

Valmis radalle. Taattu
yksilöllinen ja loistava
lopputulos.
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