
DETAILNÍ PROGRAM ŠKOLICÍHO MODULU 
APLIKACE BÁZÍ AQUABASE PLUS 
 
 
Doba trvání školení:  2 dny, od 09.00 do 16:00 h 
Školení je určeno pro:  Lakýrník, Manažer servisu 
Počet lakýrníků:  minimálně 4, maximálně 6 
Počet ostatních osob:  neomezen 
 
Kurz Aplikace vrchních laků Nexa Autocolor je základním modulem pro používání barev Nexa Autocolor 
Aquabase Plus. Zahrnuje veškeré informace o systému vodouředitelných bází a souvisejících technologických 
procesů, které mají vliv na velmi nízkou spotřebu báze, krátké časy odvětrání, perfektní vzhled bez mráčků a 
správnou koloristiku. Mezi tyto procesy patří zejména systém podkladů Spectral Grey (snižuje spotřebu báze, 
zaručuje správný odstín i u barev s vysokým obsahem perletě) a také EBRS (systém konvertující bázi na 
dvousložkový materiál pro aplikaci na vnitřní a motorové prostory). Důležitou částí kurzu je také správná 
technika provádění rozstřiku báze pro dokonalý výsledek, možnost jistého broušení suché báze před aplikací 
čirého laku a používání samonivelačního základu. 

  
Obsah školení – 1.den: 
1. Teoretická část I., od 09.00 h do 12:30 

 vlastnosti bází Aquabase Plus, systém pigmentů, jejich balení a skladovatelnost 

 koloristické nástroje, jejich použití a aktualizace 

 technologický postup aplikace báze, správné provedení lehké vrstvy 

 opravy motorových prostorů s AQ Plus - systém EBRS 

 důležitost systému Spectral Grey a jeho nejlepší využití 

2. Praktická část I., od 13:00 do 16:30 

 aplikace samonivelačního základu, broušení pod vodouředitelné báze, Spectral Grey 

 aplikace bází, porovnání variant vysoušení, spotřeby na SG, opravitelnost báze před čirým lakem 

 aplikace EBRS 

 aplikace čirého laku 

Obsah školení – 2.den: 
3. Praktická část II., od 9:00 do 12:30 

 příprava povrchu pro úspěšné provedení rozstřiku 

 správná aplikace báze do rozstřiku 

 provádění rozstřiku čirým lakem 

4. Praktická část III., od 13:00 do 15:30 

 leštění přechodu rozstřiku čirým lakem 

 aplikace AQ Plus u komplikovanějších odstínů 

 tréninková aplikace báze 

5. Závěr v 15:30 

 zhodnocení výsledků 

 dotazy a diskuze 

 odjezd účastníků 

 
 
 
 

 

LAKÝRNÍK 

MANAŽER SERVISU 

  Hodnota kurzu:  4.500 Kč bez DPH za osobu 

 

Certified First 


