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                                                         SUBLICOAT A + B 
 

Код № 40810- 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Двукомпонентно, прозрачно мастило, с отличителните характеристики на акрил и полиестер, за декорация на 
различни видове материали, като: стъкло, метал и печена глина посредством процеса на сублимация. 
 
СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Лакиране на изделия, които в последствие трябва да 
бъдат декорирани чрез сублимация. 
 
Този продукт се прилага за стъкла, печена глина, 
предварително лакиран и нелакиран алуминий и 
металите като цяло.  
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
SUBLICOAT A+B е създаден за пистолети или за 

непрекъснато нанасяне на лаково покритие чрез 
прекарване на изделието. Не се изключват обаче и 
други приложения, като нанасяне на покритие с 
валцове и ситов печат. НЕ Е ВЪЗМОЖНО да се 

гарантира отличен краен резултат с тези техники за 
нанасяне. 
 
  Стъкло 

  Дърво 

Субстрат  Печена глина 

 Алуминий (лакиран 
и нелакиран) 

 

 
 

 
 

  Метали 
 

Разредител При 20-30-процентов разтвор 
 

DILUENTE SUBLICOAT [„Дилуенте 
Събликоут“] 

 

 
 

Адхезионен При 2,5- 4,0-процентов разтвор 
 

агент АДХЕЗИОНЕН АГЕНТ SUBLICOAT 
 

Съхранение 

 Далеч от слънчева 

светлина 
 

 При температура от 15°С до 

35°С 
 

 

 Скрежът влияе зле на този 

продукт. 
 

Информационен 
лист за 
безопасността При поискване 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ 
 

    
 

ТЕМПЕРАТУРА ВРЕМЕ 
 

    
 

190°C – 210°C 40 сек. – 5 минути 
 

 
Времето за прехвърляне може да варира според 
вида и дебелината на субстрата. 

 
ОБЩИ ОТЛИЧИТЕЛНИ БЕЛЕЗИ 

 Отлично „приемане“ на сублимацията 

 Висока устойчивост на химикали/физическо 
въздействие 

 Разнообразни видове нанасяния (указани за 
различните субстрати)

 Превъзходна лъскавина 

 Предлага се за гланцово и матово покритие

 Висока степен на непрозрачност (SUBLICOAT 
BIANCO).  

 
ПОДГОТОВКА: 
 
За краен резултат: ГЛАДКА и ПРОЗИРАЩА 
повърхност:  
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE A 1,00 кг 

  

SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B 0,50 кг 
  

DILUENTE SUBLICOAT [„Дилуенте Събликоут“] 0,30 кг 
  

 
За краен резултат: МАТОВА и ПРОЗИРАЩА 
ПОВЪРХНОСТ:  
SUBLICOAT OPACO AL CAMPIONE SOL A 1,00 кг 

 

SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B 0,50 кг 
 

DILUENTE SUBLICOAT 0,30 кг 
 

 
За краен резултат: МАТОВА И ПАСТЕЛНА 
ПОВЪРХНОСТ  
SUBLICOAT OPACO AL CAMPIONE SOL A 1,00 кг 

 

SUBLICOAT BIANCO SOLUZIONE A 0,03 кг 
 

SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B 0,50 кг 
 

DILUENTE SUBLICOAT [„Дилуенте Събликоут“] 0,30 кг 
 

 
SUBLICOAT BIANCO може да се използва за подготвяне на 
SUBLICOAT TRASPARENTI:  
SUBLICOAT BIANCO SOLUZIONE A 1,00 кг 

 

SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B 0,25 кг 
 

DILUENTE SUBLICOAT [„Дилуенте Събликоут“] 0,30 кг 
  
Забележка: препоръчва се субстратът, лакиран с 

SUBLICOAT BIANCO, да се подсуши добре, преди да се 
лакира втори път с прозиращ лак, за да се избегнат 
недостатъци на слоя и проблеми с плътността. 
 
SUBLICOAT е адхезионен агент за стъкло и печена 

глина. Трябва да се добавя 2,5-4,0-процентен разтвор на 
SUBLICOAT SOLUZIONE A. Той забележимо увеличава 

прилепването и устойчивостта. Сместа има трайност 4 
часа, след което агентът изчезва. 
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НАНАСЯНЕ С ПИСТОЛЕТ ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА 

 

НАНАСЯНЕ 
 Информацията в тази техническа брошура не описва всички случаи и всяко 

лице, използващо продукта за цели, различни от изрично препоръчаните тук, 
без предварително да е получило нашето писмено потвърждение относно 
пригодността на продукта за конкретното предназначение, прави това на 
собствен риск. 

 

 
 

Напръскайте лака с пистолет върху чиста и обезмаслена 
повърхност, за да се получи плътно прилепване към субстрата. 

 

 

 

Препоръчва се употребата на дюзи с диаметър 1,2-1,4 мм, с 
налягане поне 4 атмосфери. 

 

 
 

И тъй като се опитваме да гарантираме, че съветите, които даваме за 
продукта, са точни, не контролираме нито качеството, нито състоянието на 
субстрата, нито множеството фактори, които влияят върху използването и 
нанасянето на продукта. 

 

 Препоръчителен слой:  

 

40 -50 µm 
  

  
 

 Трайност при 25°C: 
 Затова, освен ако специално не се съгласим в писмен вид да поемем 

отговорност, няма да отговаряме относно каквото и да било или както и да 
било по отношение на продукта, или за загуба или повреда, произтичаща от 
използването на продукта. 

 

 
 

4-5 часа  
 

Теоретичен разход с нанасяне на слой от 50 μм: 
Информацията в тази брошура подлежи на изменение с оглед на нашия 
опит и на политиката ни на непрестанно развитие на продукта. 

 

1 кг смес – 7,5 м
2  

 

 

  
  

СЪХНЕНЕ: 
 На открито при 25°C 

Спира да лепи в рамките на час. 
Може да се пипа след 6 часа. 
Пълно втвърдяване се постига до 24 часа. 

 В пещ при 80°C: 
45 минути (препоръчва се да се остави да съхне за 
около 30 минути при стайна температура, преди да 
се сложи в пещта). 

 
СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ 
 
 Винаги проверявайте повърхностите, преди да 

започнете работа. 


 Винаги контролирайте условията за съхнене. 
Слагането на добавки може да удължи времето за 
съхнене. 


 Препоръчва се да правите проби, за да определите 

правилно времето за прехвърляне и 
температурата. 

 

 
ПРОДУКТОВА ЛИНИЯ 
 
КОД SUBLICOAT ОПАКОВКА 

408102 TRASPARENTE SOLUZIONE A 1,5 и 25 кг 

408103 TRASPARENTE SOLUZIONE B 0,5 и 2,5 кг 
408104 BIANCO SOLUZIONE A 1,5 и 25 кг 

408100.. OPACO AL CAMPIONE SOL A 1 и 5 кг 

408106 АДХЕЗИОНЕН АГЕНТ 100 гр 

154492 DILUENTE 1 литър 
 
 
KIIAN S.p.A. - Via A. De Gasperi, 1 - 22070 Luisago (CO), Italy [Италия] - Тел.: +39 031 9090111 - Факс: +39 031 920505  
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