
 

CLEAR MS 
Kétkomponensű akril MS lakk 

1316.
08/06/04   LRB/nz 

 
Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A 
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a 
gyártó nem felelős. 
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Termékleírás 
A CLEAR MS egy jó minőségű, áttetsző akril fedőlakk. Szárazanyag tartalma közepes, nem sárgul, 
csillogása és keménysége jó, megfelelő időbeli tartóssággal.  
A hozzá tartozó két edző lehetővé teszi, hogy azt vegyük igénybe, amelyik a munkának jobban megfelel, 
ami a felhasználásban maximális rugalmasságot biztosít. 
Használata egyszerű, gyorsan szárad, a végső simítások szép kidolgozását teszi lehetővé a karosszéria 
javítás területén. 
 
Felhasználási terület 
Áttetsző karosszéria fedőlakk, a metál színekre két rétegben használatos. 
 
Műszaki jellemzők 
Szín    : áttetsző, színtelen 
Kötőanyag tulajdonsága : akril/izocianát gyanták 
Terméktípus   : kétkomponensű, a 4100./4300. cikksz. INDURITORI-val (edzővel) 
Fazékidő   : kb. 2 óra 
Száraz filmréteg  : csillogó – 90 ÷ 92 gloss (Gardner 60°) 
Szárazanyag-maradék súlyban : ”A” rész : 40 %  ( ± 0,5) 
Fajsúly    : ”A” rész : 0,99 kg/l ( ± 0,02) 
Viszkozitás   : ”A” rész : 120" (± 20") Coppa ISO-DIN 4 
Elméleti fedés*   : 6 ÷ 8 m²/l 
Tárolási stabilitás  : 24 hónap ép csomagolásban  
* Az elméleti fedés sima és szabályos felületen, a javasolt vastagságnak megfelelően lett kiszámítva. 
Megj.: 20 °C-on mért adatok. 
 
 
Felhasználási mód: 
Felületelőkészítés  : A felület száraz, tiszta, olaj-, zsír- és szilikonmentes legyen. 
 
A termék elkészítése  : A két komponenst az alábbi arányban gondosan el kell keverni: 
 

súly  térfogatrész 
 

”A” komponens: 1316 0000 CLEAR MS   2 rész  2  rész 
”B” komponens: 4100 0000 INDUR. Slow - lassú 1 rész   1 rész       

   vagy: 4300 0000 INDUR. Standard  1 rész   1 rész  
   
     A tökéletesen elkevert terméket 20°C-on 25” ÷ 35” Coppa ISO-DIN 4 

  (16” ÷ 18” ford 4) viszkozitásig kell hígítani, majd hagyományos 
  eljárással felhordani. 

   
Felhordás   : - levegőporlasztásos dukkózópisztoly 1,3 ÷ 1,6 mm átmérőjű fúvókával  

  és 2,5 ÷ 3,5 bar nyomás mellett. 
     

Hígítás    : A jó felhordhatósághoz max. 10 %-ban hígítani a 1653. cikksz. 
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  DILUENTE PER ACRILICI standard hígtóval, vagy a 1648. cikksz.  
  lassúbb hígítóval. 
 

Javasolt rétegvastagság : 50 µm szárazon 
     
Száradási idő 20 °C-on  : pormentes   : 30 perc 
      teljes kikeményedés  : kb. 8 óra 
       
Száradási idő kemencében : zsugorodási idő   : 5 –10 perc szobahőmérsékleten 
      égetési idő   : 60 °C-on 30 perc 
                
A katalizátor használata : 2:1 súlyban vagy térfogatban keverni, az évszaknak és a munka 

  jellegének legjobban megfelelő edzőt alkalmazva: 
 
- Slow – lassú edző  : cikksz.: 4100 0000  

Lassúbb, de jobban teríthető. A meleg évszakban használatos, 
kemencében történő szárításnál és amikor nagyobb felületet kell 
bevonni. 
 

- Standard edző  : cikksz.: 4300 0000  
  Univerzális felhasználásra, az átmeneti évszakokban, vagy levegőn ill.  
  kemencében történő szárításnál közepes nagyságú munkák  
  végzése esetén. 
 

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra 
és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és 
teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. 
További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és 
különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ! 
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