
BARVA NA BRZDY – NÁVOD K POUŽITÍ

Před barvením si přečtěte důkladně návod k použití.

Další potřebné položky nutné k aplikaci (nejsou součástí balení): 

2 tyčinky k míchání barvy (ne plastové), pár kelímků k míchání barvy (ne plastových), pár 
plochých štětečků, 1 rolička krycí pásky, 1 drátěný kartáč, čistá bavlněná utěrka 

Upozornění: Otevřete plechovku teprve až těsně před použitím. Používejte výrobek pouze 
v dobře větraných prostorách. Pracovní teplota by měla být mezi 15 – 25°C. Pracujte 
v bezprašném prostředí.

1. Příprava

Aplikace tohoto výrobku je velice snadná. Sundání brzdových třmenů a bubnů není nutné. 
Odstraňte kola vašeho vozu. Pokud chcete lakovat i vnitřní stranu brzdových třmenů, musíte 
odstranit i brzdové destičky. 

Pozor: Za poškození majetku nebo za zranění, které jste způsobili sobě nebo třetím osobám 
nepřiměřeným zásahem do brzdového zařízení nebo nesprávnou aplikací našeho produktu 
nepřebíráme žádnou odpovědnost. Barva na brzdy nesmí být v žádném případě použita na 
brzdové kotouče, brzdové čelisti nebo brzdové obložení, neboť by to mohlo ovlivnit funkci 
brzdového systému. Pokud se barva přesto dostane do kontaktu s výše uvedenými, musí být 
tyto díly ihned vyčištěny nebo případně vyměněny.

2. Čištění

Rez a korozi odstraňte drátěným kartáčem. Nakonec odstraňte olej a zbytky brzdové 
kapaliny čističem na brzdy. Nakonec důkladně nastříkejte čističem brzd a nechte zaschnout 5 
minut. 

Upozornění: Zbytky prachu ze starého brzdového obložení mohou obsahovat azbest. Při 
práci s ocelovým kartáčem používejte bezpodmínečně protiprašný respirátor. Zajistěte 
dostatečné větrání. 



3. Nanášení laku

a) Přelepení – přiléhající plochy jako plovoucí brzdové třmeny, prachové těsnění a gumové 

pásky přes brzdové okruhy přelepte krycí páskou. 

b) Míchání barvy. Smíchejte barvu a tužidlo pomocí tyčinek.  Směšovací poměr standardních 

barev: 3:1 (červená, žlutá, modrá, černá, zelená, oranžová, bílá, stříbrná, zlatá). Směšovací 

poměr metalických barev: 3:1 (růžová, měděná, stříbrná) nebo 2:1 (karbonově šedá). 

Směšovací poměr signálních barev: 4:1 (signální červená). Smíchejte pouze tolik směsi, kolik 

budete potřebovat v jedné operaci a nechte jí asi 5 – 10 minut odpočinout. Opět dobře 

promíchejte. 

c) Nanášení barvy. Lak je cca do 2 hodin od aplikace zaschlý, brzdové obložení nebo kola můžou 

být po této době opět namontována. S Vaším vozidlem by nemělo být ale hýbáno ještě 

dalších 24 hodin, aby barva dosáhla požadované tvrdosti. Finální tvrdosti je ale dosaženo po 

7 dnech po aplikaci.

Po vytvrzení Vám garantujeme následující:

 Odolnost vůči chemickým látkám a brzdovým kapalinám

 Vynikající přilnavost

 Oleji vzdornost

 Dlouhotrvající lesk

 Dobrou odolnost proti oděru

 Extrémní tvrdost

 Tepelnou odolnost až do 300°C

Poznámka: Barva může být zředěna akrylem nebo acetonem. Nepoužívejte žádná ředidla. 
Tuto barvu nesmíte sušit například pomocí: horkovzdušné pistole, UV lampou apod. 

Tuto barvu je možné použít i v motorovém prostoru. Barevná signální barva byla vyvinuta 
speciálně pro automobilové závody a je zakázáno používat jí na veřejných komunikacích.

Dodavatel: AUTODOPLŇKY.CZ .s.r.o., Bohunická 67, 619 00, Brno, www.autodoplnky.cz




