TECHNICKÝ LIST
Revize dne: 24.5.2021

CABIN DRY HS EXPRESS CLEAR COAT

Objednací číslo:

11805, 11808

Barva:

bezbarvý

Určený způsob použití:

Oprava automobilů / bezbarvý lak

Obecná charakteristika:

Cabin Dry HS Express Clear Coat je vysoce kvalitní
akrylový čirý lak pro rychlé a hospodárné
autoopravárenství (expresní technologie), speciálně
v případě sušení v troubě. Proces leštění je možné zahájit
po sušení pouze 15 minut při 60 °C nebo alternativně 25
minut při 40 °C plus doba sušení. Je vhodný také pro
částečné lakování automobilů. Po přidání tužidla
vhodného pro Cabin Dry HS Express Clear Coat je
připraven k použití. Tento výrobek má vynikající
odolnost vůči povětrnostním vlivům, je odolný proti
žloutnutí a udržuje si svůj lesk.

Postup přípravy:
Tužidlo:
Míchací poměr:
Ředění:
Vstřikovací viskozita 4 mm DIN
Doba zpracovatelnosti při 20 °C:

Tužidlo pro Cabin Dry HS Express Clear Coat
Barva + tužidlo 2:1 dle objemu
stříkací pistole 17 -19 s
1- 1,5 hodiny

Aplikační metoda:
Aplikační metoda
Gravitační stříkací pistole
HVLP

Tlak
2,0 – 2,5 bar
2,0 – 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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Sušení
Teplota podkladu 20 °C
Teplota podkladu 60 °C
Infra sušení krátké vlny
Infra sušení střední vlny

Suché na prach
15 -20 min
8 min
10-15 min

Suché na dotek
1 -2 h
15 min

Připraveno k montáži
6h
15 min

Regulace VOC
Mezní hodnota EU: Kategorie B / d 420 g / l
Tento produkt obsahuje max. 420 g / l.
Tipy pro zpracování
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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