TECHNICKÝ LIST
Revize dne 28.3.2019

2K BEZBARVÝ LAK HS PREMIUM
Číslo výrobku:

11665, 11668

Určený způsob použití:

autoopravárenství/čirý nátěrový materiál, lak

Popis produktu:

2K bezbarvý lak HS Premium je kompatibilní
s VOC. Vysoce pevný akrylový čirý lak pro úplné
nebo částečné lakování osobních a užitkových
vozidel a zajistí obzvláště brilatní dokončení a
optimální splynutí na základních nátěrech na bázi
rozpouštědel nebo vody. 2K bezbarvý lak HS
Premium zaručuje optimální vytvrzení zejména v
případě sušení v peci, ale také při pokojové
teplotě. Může být vyleštěn ihned po vynuceném
sušení a je vysoce odolný vůči povětrnostním
vlivům, mechanickému namáhání a chemickým
látkám. Vhodný také jako ochranný nátěr pro
neonové barvy (fluorescentní barvy). Snadná a
bezpečná aplikace za všech klimatických
podmínek.

Barva: bezbarvý
Tužidlo: HS tužidlo Premium
Míchací poměr: Barva + HS tužidlo Premium 2:1 objemově
Ředění: 2K-ředidlo, přídavek 0-5%
Vstřikovací viskozita 4 mm DIN
Stříkací pistole 19-22 s

Aplikační metoda
Aplikační metoda
Stříkací pistole
HVLP

Tlak
2 -2,5 bar
2 -2,2 bar
0,7 bar vnitřní tlak trysky

Tryska
1,2 – 1,3 mm
1,2 -1,3 mm

Podmínky zpracování:
Zajistěte dostatečné větrání přiváděného a odváděného vzduchu. Pracovní teplota musí být
nejméně +10 ° C. Max. vlhkost vzduchu 80%.
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Stříkací operace
1,5

DFT
50-60 μm

Flash-off čas
Mezi nátěry
1-3 minuty

před sušením v troubě
10-15 minut

Spotřeba
10-12 m²/l

Sušení:
Teplota 20 °C
Suchý na prach 25-35 minut
Na dotek 12 hodin
Připraveno k montáži 24 hodin
Teplota 60 °C
Na dotek 30 minut
Připraveno k montáži 2 hodiny
IR-sušení
Krátké vlny 8 minut
Střední vlny 10-15 minut
Doba zpracovatelnosti při 20 °C
2,5 hodiny s tužidlem HS Premium
Regulace VOC
Mezní hodnota EU: Kategorie B / d 420 g / l
Tento produkt obsahuje max. 420 g / l.
Tipy pro zpracování:
Optimální aplikace: Optimální aplikace: naneste lehký plynulý nástřik a poté 1 celý nástřik.
Pro zajištění dokonalého vytvrzování doporučujeme nucené sušení.
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednávky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.
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