
IGP. FOR SURE.

 IGP-REPLACKSYSTEM 
Do ręcznej naprawy małych i większych 
uszkodzeń powłok proszkowych  
wewnątrz i na zewnątrz budynków
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Zalety produktu
– Szybka naprawa na miejscu
– Łatwość zastosowania
–  Możliwość dostosowania kolorów do lakierów proszkowych i lakierów ciekłych: uwaga na wytyczne  

w dokumentacji technicznej
–  Dzięki IGP-REPLACKSTICK i IGP-REPLACKUTWARDZACZ możliwe jest zmieszanie na miejscu zaprawek  

ze stosowaną farbą proszkową IGP
–  DOLD SPACELINE Prefilled Spray to lakiery natryskowe o dużym wyborze kolorów (włącznie z najbardziej znanymi  

perłowymi kolorami IGP) do poprawek na powierzchniach średniej wielkości
–  Przy zastosowaniu lakierów natryskowych DOLD SPACELINE DPU oraz DOLD DURA®xal liquid możliwe jest  

naprawianie i uzupełnianie większych powierzchni

Powierzchnie lakierowane proszkowo przekonują do siebie dzięki długiej żywotno-
ści i wytrzymałości powłoki. Wpływ różnorodnych czynników otoczenia, zwłasz-
cza montaż detali powlekanych proszkowo sprawiają, że jest prawie niemożliwe 
uniknięcie drobnych uszkodzeń powłoki lakierniczej. Dzięki IGP-REPLACKSYSTEM 
można w szybki i łatwy sposób usunąć takie uszkodzenia na miejscu. System  
napraw powierzchni powlekanych proszkowo oferuje zawsze właściwy zestaw  
produktów w zależności od wielkości uszkodzonej powierzchni.

IGP-REPLACKSYSTEM –
SKUTECZNE I PEWNE USUWANIE  
USZKODZEŃ POWŁOK PROSZKO-
WYCH Z ZACHOWANIEM KOLORU

Asortyment REPLACK
Narzędzie systemowe Uszkodzona powierzchnia

IGP-REPLACKSTICK ≤1 cm2 

IGP-REPLACKUTWARDZACZ ≤ 4 cm2 

DOLD SPACELINE Prefilled Spray ≤ 30 cm2

DOLD SPACELINE DPU ≥ 30 cm2

DOLD SPACELINE DURA®xal liquid ≥ 30 cm2

Ponieważ odcień zależy zarówno od metody aplikacji, jak również od warunków oświetlenia i oceny, dokładna definicja kolorów dla tych  

produktów może być uzyskana tylko za pomocą powłok próbnych, które muszą być wykonywane w każdym przypadku.



Zakres zastosowania
Dzięki dobrej odporności na warunki atmosferyczne  
IGP-REPLACKSTICK i IGP-REPLACKUTWARDZACZ nadają się  
do zastosowania w kombinacji z lakierami proszkowymi  
zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków.

IGP-REPLACKSTICK służy do wykonywania poprawek kolory-
stycznych w przypadku uszkodzeń lakieru o powierzchn nie  
większej niż paznokieć kciuka (ok. 1 cm2).

IGP-REPLACKUTWARDZACZ stosuje się do zaprawek przy  
uszkodzeniach w różnych miejscach o podobnej powierzchni,  
o ile nie przekraczają wielkości 4 cm2.

Opis produktu
IGP-REPLACKSTICK i IGP-REPLACKUTWARDZACZ zawierają ciekły 
utwardzacz, który można w wyznaczonej proporcji mieszać  
z farbami proszkowymi IGP (patrz proporcje mieszania),  
tworząc lakiery do poprawek miejscowych. Kolor zależy od 
wybranej przez użytkownika farby proszkowej. Miejsca pod-
dawane poprawkom, w zależności od wykorzystanego lakieru 
proszkowego, charakteryzują się stopniem połysku od  
satynowego do pełnego połysku. W przypadku powłok  
proszkowych DURA®xal zalecamy ciekłą powłokę DURA®xal.

Własności
– Utwardzacz na bazie izocyjanianów alifatycznych
– Szybkie osiąganie pyłosuchości
–  Nie żółknie pod wpływem promieniowania ultraflioletowego
–  Dobra przyczepność i zwilżanie powłok proszkowych IGP
–  Wysoka odporność na promieniowanie ultrafioletowe  

oraz warunki atmosferyczne
– Okres trwałości: 6 miesięcy

Asortyment
Utwardzacz zawarty w IGP-REPLACKSTICK lub w większym 
opakowaniu, IGP-REPLACKUTWARDZACZ, nadaje się do  
mieszania z farbami proszkowymi IGP o pełnym i satynowym 
stopniu połysku, takimi jak: 
IGP-DURA®face 5809, 5807
IGP-DURA®mix 3507, 3509
IGP-HWFclassic 5907

Warunkowa mieszalność utwardzacza IGP-REPLACKSTICK z: 
IGP-DURA®guard 3207
IGP-DURA®pol 6807

Nie zaleca się tworzenia lakierów do naprawy poprzez miesza-
nie utwardzacza z matowymi farbami proszkowymi, ponieważ 
prowadzi to do obniżenia odporności na wpływy atmosferycz-
ne. Do tego celu zalecamy produkty DOLD: DOLD SPACLINE 
Prefilled Spray (matowy) lub lakier natryskowy DOLD SPACE- 
LINE DPU 240-10 (matowy), czy też lakier natryskowy lub do 
malowania pędzlem DOLD DURA®xal liquid (głęboko matowy).

SZTYFT I UTWARDZACZ –
DO NAPRAW MAŁYCH POWIERZCHNI

IGP-REPLACKSTICK IGP-REPLACKUTWARDZACZ



Zakres zastosowania
DOLD SPACELINE Prefilled Spray dzięki dobrej odpor-
ności na warunki atmosferyczne nadają się do zastoso-
wania na metalach, tworzywach sztucznych, szkle, na 
powierzchniach średniej wielkości do 30 cm2, zarówno  
w pomieszczeniach jak i na zewnątrz budynków.

Opis produktu
Produkty w aerozolu DOLD SPACELINE Prefilled Spray  
to szybkoschnące lakiery akrylowe 1K do całkowitego  
lub częściowego powlekania powierzchni. Składają się  
z poliakrylanów oraz odpowiednich pigmentów 
odpornych na światło i warunki pogodowe. W przypadku 
farb proszkowych z efektem stosuje się specjalne 
pigmenty. Stosowany gaz rozpylający jest wolny od fluoro-
chlorowęglowodorów i zawiera mieszaninę rozcieńczalników 
organicznych. DOLD SPACELINE Prefilled Spray można 
dostosować kolorystycznie i jakościowo do naprawianej 
powłoki; można je także dopasowywać indywidualnie.

Własności
– Krótki czas schnięcia
–  Nie zmienia barwy pod wpływem światła, nie płowieje, 

nie zawiera ołowiu
–  Uniwersalne gazowanie wstępne nieszkodzącą  

warstwie ozonowej mieszanką gazów rozpylających  
i rozpuszczalników

–  Wyposażony w możliwą do nastawienia głowicę  
natryskową do delikatnego rozpylania

– Wysoka twardość powierzchni
–  Okres trwałości: 1 rok

Asortyment
W celu dostosowania połysku do zastosowanych farb 
proszkowych IGP, można skorzystać z dwóch systemów 
aerozolowych DOLD SPACELINE Prefilled Spray:

DOLD SPACELINE Prefilled Spray
Matowy (Instrukcja Techniczna firmy DOLD  
nr 564; Universal Prefilled Spray, matowy)

DOLD SPACELINE Prefilled Spray
Satynowy (DIN 67530) 50-60 GE/60° (Instrukcja  
Techniczna firmy DOLD nr 564; Universal Prefilled 
Spray, satynowy)

W przypadku konieczności produkcji niedostępnych  
w ofercie aerozolowych, uniwersalnych lakierów DOLD 
SPACELINE Prefilled Spray w kolorach RAL lub NCS, 
należy liczyć się z ok. 5-dniowym terminem produkcji  
od chwili dostarczenia wzorca do firmy DOLD.

Wskazówka: W przypadku konieczności recepturowania  
z dopasowaniem do lakierów proszkowych z efektem, tj.  
DOLD SPACELINE Prefilled Spray z indywidualnym 
doborem koloru i efektu, należy liczyć się z 15-dniowym 
okresem produkcji od czasu wpłynięcia wzorca. Jednak 
nawet w przypadku optymalnego dopasowania lakieru 
ciekłego do wzorca możliwe są różnice w kolorystyce 
spowodowane różnicami w lepkości, parametrach apli-
kacji (kąty), czy metodach aplikacji (natrysk).

SPRAY –
DO USZKODZEŃ POWŁOK NA  
MAŁYCH POWIERZCHNIACH

Lakiery w aerozolu DOLD SPACELINE Prefilled Spray



Zakres zastosowania
Wysokiej jakości lakiery 2K do zaprawek i uzupełniania 
powłoki proszkowej na podkładach w pomieszczeniach 
i na zewnątrz budynków.

Opis produktu
Szybkoschnące 2-składnikowe poliuretanowe powłoki 
akrylowe z serii DOLD SPACELINE DPU, do powłok 
przemysłowych w zakładach lakierniczych lub do 
prac adaptacyjnych na placu budowy. Powłoki można 
nakładać przy użyciu wszystkich powszechnych metod 
natryskowych. Różne własności ciekłego powlekania  
są specjalnie dostosowane do własności powłoki  
proszkowej.

Własności
–  Krótki czas schnięcia
–  Możliwa aplikacja elektrostatyczna
–  Wysoka odporność na promieniowanie ultrafioleto-

we oraz oddziaływanie atmosferyczne
–  Bardzo dobra odporność na wodę
– Odporność na rozpuszczalniki
–  Okres trwałości: 1 rok

Asortyment
W celu dostosowania do różnego rodzaju jakości oraz 
stopnia połysku farb proszkowych IGP możliwe jest 
dokonanie wyboru spośród różnych lakierów natry-
skowych DOLD SPACELINE DPU i DOLD SPACELINE 
DURA®xal liquid:

Pełny i satynowy połysk: DOLD SPACELINE  
DPU 240-90, odpowiada IGP-DURA®face 5809 lub
IGP-DURA®face 5807 (DOLD karta techniczna
Nr 516; DPU 240-90, pełny połysk)

Satynowy mat i mat: DOLD SPACELINE
DPU 250-50, odpowiada IGP-DURA®face 5803
lub IGP-DURA®mix 3503 (DOLD karta techniczna
Nr 518; DPU 250-50, satynowy połysk)

Głęboki mat: DOLD SPACELINE DPU 240-10,  
odpowiada własności TE i TA (DOLD karta techniczna
Nr 582; DPU 240-10, mat)

DURA®xal: DOLD SPACELINE DURA®xal liquid,
odpowiada powłoce proszkowej IGP-DURA®xal 
4601/4401/4201

Wskazówka: W przypadku konieczności recepturowa-
nia z dopasowaniem do lakierów proszkowych z efek-
tem,  jak DOLD SPACELINE DPU i DOLD SPACELINE 
DURA®xal liquid z indywidualnym doborem koloru  
i efektu, należy liczyć się z 15-dniowym okresem  
produkcji od czasu wpłynięcia wzorca. Jednak nawet  
w przypadku optymalnego dopasowania lakieru  
ciekłego do wzorca możliwe są różnice w kolorystyce 
spowodowane różnicami w lepkości, parametrach apli-
kacji (ciśnienie, udział powietrza, kąty), czy metodach 
aplikacji (malowanie, natrysk, nanoszenie wałkiem).

LAKIER NATRYSKOWY –  
POPRAWKI NA DUŻEJ POWIERZCHNI

Lakiery natryskowe DOLD SPACELINE DOLD SPACELINE DURA®xal liquid



01
.1

9 
B

B
K

 
N

D

ODDZIAŁY IGP

Ameryka Północna
IGP North America LLC
Louisville, Kentucky 40299, USA
telefon +1 502 2427187
info.us@igp-powder.com

Austria
IGP Pulvertechnik GesmbH
AT-2514 Traiskirchen
telefon +43 2252 508046
info.at@igp-powder.com

Beneluks
IGP Benelux BV
NL-8013 RW Zwolle
telefon +31 38 4600695
info.benelux@igp-powder.com 

Bośnia / Słowenia / Chorwacja
Manager rynku firmy IGP
Borut Grajfoner
GSM +386 41 747464
borut.grajfoner@igp-powder.com

Manager rynku firmy IGP
Danilo Zemljič
GSM +386 30 415934
danilo.zemljic@igp-powder.com

Francja
IGP Pulvertechnik SAS
FR-74166 St Julien en Genevois Cedex
telefon +33 4 50953510
info.fr@igp-powder.com

Niemcy
IGP Pulvertechnik Deutschland GmbH
DE-84030 Ergolding
telefon +49 871 966770
info.de@igp-powder.com

Polska
IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o.
PL-96-321 Siestrzeń
telefon +48 22 1011700
fax +48 22 7583798
info.pl@igp-powder.com

Skandynawia
IGP Scandinavia AB
SE-222 23 Lund
telefon +46 46 120220
info.se@igp-powder.com

Węgry
IGP Hungary Kft.
HU-6000 Kecskemét
telefon +36 76 507974
info.hu@igp-powder.com

Wielka Brytania
IGP UK
GB-Bristol, BS37 5JB
telefon +44 1454 800020
info.uk@igp-powder.com

Włochy
IGP Italy S.r.l.
IT-21016 Luino (Varese)
telefon +39 332 1507657
info.it@igp-powder.com

PARTNERZY  
HANDLOWI

Białoruś
Polymer Complect Company Ltd
Minsk region
telefon +375 17 5114669
info@polymercompl.com
www.polymercompl.com

Bośnia i Hercegowina
IGP Solutions d.o.o.
BA-71000 Sarajevo
telefon +387 62 495376
info@igp-solutions.ba
ilijas@igp-solutions.ba

Bulgaria
TM Gamasystem Ltd.
BG-1505 Sofia
telefon +359 2 9433677
tmgama@omega.bg
www.itwfinishingbg.com

Czechy/Słowacja
OK-COLOR spol. s r.o.
CZ-193 00 Praha 9
telefon +420 283 881252
praha@okcolor.cz
www.okcolor.cz

Izrael
Color‘s Way Ltd.
IL-5885140 Israel
telefon +972 3 5613885
colorsway@colorsway.com
www.colorsway.com

Rosja
Industrial coating systems «KSK»
RU-140000 Moscow Region
telefon/fax +7 495 2326442
info@ksk-systems.ru
www.ksk-systems.ru

Rumunia
S.C. Paint Art S.R.L. 
RO-550063 Sibiu
telefon +40 269 214915
office@paintart.ro
www.paintart.ro

Serbia
IGP SYSTEM D.O.O.
RS-21205 Sremski Karlovci
telefon +381 616 800492
igpsystemdoo@gmail.com

Turcja
Altinboy Ltd.
TR-34384 Okmeydani-Sisli, Istanbul
telefon +90 212 2228701
omer@altinboy.com.tr
www.altinboy.com.tr

Ukraina
Alufinish Ukraine Ltd.
UA-79012 Lviv Oblast
telefon +380 32 2443251
alufinish.ua@gmail.com
www.alufinish.com.ua

Search for international
distribution partners! 

More information under  
igp-powder.com

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Szwajcaria
telefon +41 71 9298111
fax +41 71 9298181
igp-powder.com
info@igp-powder.com

Przedsiębiorstwo Grupy DOLD

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen,  Szwajcaria
telefon +41 44 8774848
fax +41 44 8774849
dold.ch
info@dold.ch

Lacke und Farben

doldgroup.com


