
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

2K bezbarvý lak
400 ml / 2800-770

2K čirý lak je na bázi dvousložkových akrylových
pryskyřic a tvrdidla obsahujícího isokyanát.
Používá se k trvalému utěsnění lakovaného
povrchu, vytváří extrémně odolný povrch proti
poškrábání a vysoký lesk a je vysoce odolný vůči
povětrnostním vlivům, chemikáliím a benzínu.
odolné proti vlivu počasí
odolné proti chemikáliím
odolné proti benzínu
excelentní mezera vyplnění
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Pokyny k použití
Aplikace:
Před spuštěním nádobku důkladně protřepejte asi 2 minuty. Odstraňte červené tlačítko z uzávěru, otočte jej o 180
° a umístěte tlačítko na kolík ve spodní části plechovky. Položte plechovku s víčkem dnem vzhůru na pevný povrch
a stiskněte červené uvolňovací tlačítko až na doraz. Po spuštění plechovku důkladně asi 2 minuty protřepejte.
Vyzkoušejte postřik a dodržujte vzdálenost postřiku přibližně 25 cm. Po dokončení procesu lakování otočte
plechovku a vyprázdněte ventil.

Doba mezi jednotlivými nástřiky: přibližně 10–15 minut při 20 ° C
Sušení: 12 minut při 20 ° C
IR sušení: 35-40 min. Při 60 ° C (doporučuje se IR sušení)

Doba zpracování: 48 hodin při teplotě místnosti 20 ° C. Doba zpracování závisí na teplotě okolí. Vyšší teploty vedou
ke zkrácení, nižší teploty k prodloužení doby zpracovatelnosti.

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Musí být použity osobní ochranné prostředky (typ respirátoru: FFP3D = položka č. 7915 000 300), ochranné
rukavice (např. Latexová položka č. 7695 005 ... nebo nitrilová položka č. 7795 002 ...).

Oblasti použití
Ideální použití k opravě starých laků, resp. systémů základního laku ředitelných rozpouštědly a vodou v oblasti
lakování dílů a opravného lakování.

technická data
Obsah: 400 ml
Forma: aerosol
Zápach: charakteristický
Základ: základní barva: 2K akrylové pryskyřice
Tvrdidlo: obsahuje isokyanát



Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Obsah pevných látek: 33,8% hmotnostních, vztaženo na zředěnou barvu
Pokrytí: přibližně 0,5 m² - 0,75 m² / sprejová plechovka se suchou tloušťkou vrstvy přibližně 30-50 µ
Stupeň lesku: vysoký lesk
Hodnota VOC: 668 g / l 253 g / plechovka
Stabilita při skladování: 24 měsíců / 20 ° C
Doba použitelnosti přibližně 4 dny po aktivaci


