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TECHNOLOGIE RENOVAČNÍ POSTUPY

�

způsob. Společnost MOTIP DUPLI představuje vlastní technologii.

Stárnutí, povětrnostní 

velký vliv na kvalitu a vzhled 

světlometů.  

Po určité době, zejména 

vlivem ultrafi  alového záření, 

ztrácí krycí past světlometů 

své původní vlastnosti. To 

má dopad nejen na estetic-

kou stránku věci, ale i na 

bezpečnost. Na následujících 

obrázcích uvidíte celý renovač-

ní postup.  �

„NAVRÁCENÝ ZRAK“ 
PODRUHÉ…

� +� 

  TEXT:  Petr Jakubek  FOTO:  archiv společnosti MOTIP DUPLI  

� +� 
Jiné druhy čističů mohou vážně poškodit povrch světlometu. Následně zakryjte zbylé části 
vozidla maskovacím papírem.20 |  

TECHNOLOGIE RENOVAČNÍ POSTUPY

�

způsob. Společnost MOTIP DUPLI představuje vlastní technologii.

Stárnutí, povětrnostní 

velký vliv na kvalitu a vzhled 

světlometů.  

Po určité době, zejména 

vlivem ultrafi  alového záření, 

ztrácí krycí past světlometů 

své původní vlastnosti. To 

má dopad nejen na estetic-

kou stránku věci, ale i na 

bezpečnost. Na následujících 

obrázcích uvidíte celý renovač-

ní postup.  �

„NAVRÁCENÝ ZRAK“ 
PODRUHÉ…

� +� 

  TEXT:  Petr Jakubek  FOTO:  archiv společnosti MOTIP DUPLI  

� +� 
Jiné druhy čističů mohou vážně poškodit povrch světlometu. Následně zakryjte zbylé části 
vozidla maskovacím papírem.

| 21

TECHNOLOGIE RENOVAČNÍ POSTUPY

� 
se nanáší ve velmi tenké vrstvě a vytváří po-

lak.

� +� +� Dříve než začnete sprej používat, 
musíte jej aktivovat. K tomu použijte přiložený 
kroužek v ochranném krytu, který navlečte na 
trn ve spodní části spreje. Zatáhněte za krou-
žek, až uslyšíte zvuk signalizující proražení 

Poté sprej protřepejte, aby se obě složky 
dokonale smíchaly. Pro aplikaci můžete použít 
spraymaster – pistoli na spreje. 

� Nyní můžete světlomety pře-

odolný proti prachu 

zcela zaschlý.
Doporučení: Při aplikaci použij-
te ochrannou masku (doporu-

Při zpracování bylo použito 

materiálů společnosti MOTIP DUPLI.
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■ 1) Celá plocha plastu se nejprve 
obrousí brusným papírem P800, až zmizí 
zažloutlá místa.

■ 2) Potom je třeba plast obrousit ultra 
jemným papírem P2000, čímž vznikne 
matný povrch.

■ 4) Následně je vhodné zakrýt zbylé 
části vozidla maskovacím papírem.

■ 5) Další na řadě je prostředek Co-
lorMatic Základ na plasty (obj. č. 
MO359347), který se nanáší ve velmi 
tenké vrstvě a vytváří potřebný adhezní 
podklad pro vrchní čirý lak. Při teplotě 
20°C zaschne cca po 8–10 minutách.

■ 7) Po zaschnutí 2K čirého laku jsou 
světlomety opět jako nové a navíc opatře-
ny kvalitní UV ochranou. 
DOPORUČENÍ: Pro snadnou aplikaci spre-
je můžete použít pistoli ´spraymaster´.
Při práci se sprejem použijte ochrannou 
masku!

■ 6) Nyní lze světlomety přestříkat 
sprejem ColorMatic 2K čirý lak lesklý 
(obj. č. MO187216), a to v jedné až dvou 
vrstvách. Přibližně za 5–6 minut je lak 
odolný proti prachu a zcela zaschlý je cca 
po 7 hodinách (20 °C).
POZOR: Před použitím je nutné sprej 
aktivovat! 

■ 3) Po očištění obrusu utěrkou se po-
vrch ošetří produktem ColorMatic Čistič 
na plasty (obj. č. MO190261). 
POZOR: Jiné druhy čističů mohou vážně 
poškodit povrch světlometu. 
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