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LRB/nz

Termékleírás
Kétkomponensű akril karosszérialakk. Magas csillogású, a légköri viszontagságokkal szemben rendkívül
ellenálló, nagyon kemény, és ugyanakkor jó rugalmassággal rendelkezik.
Ennek következtében a mosás vagy az esetleges dörzsölődések során nem karcolódik. Az UV sugarak
hatására nem sárgul.
A pasztellszínek eléréséhez más akril alapszínnel színezhető.

Felhasználási terület
Valamennyi karosszéria munka elvégzésére alkalmas, minőségi fedőbevonatként használható
egymagában vagy különféle színezve a kívánt árnyalatokban.

Műszaki jellemzők
Szín
Kötőanyagok
Terméktípus

: lásd: katalógust
: akril gyanták/izocianátok
: kétkomponensű, a 4100./4300./4500. cikksz. INDURITORE-val
(edzővel)
Fazékidő
: kb.2 óra
Száraz filmréteg
: csillogó – 92 ÷ 95 gloss (Gardner 60ºC)
Szárazanyag-maradék súlyban : fehér „A” komponens : 66 % (± 0,5)
Fajsúly
: fehér „A” komponens : 1,33 kg/l (± 0,02)
Kiadósság*
: 6 ÷ 7 m²/l
Tárolási stabilitás
: 24 hónap ép csomagolásban
* A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.
MEGJ.: 20°C-on mért adatok.

Felhasználási mód:
Felületelőkészítés

: felújítás és karbantartás esetén a következő eljárást javasoljuk:
1. A felület csiszolása és letisztítása.
2. A 3068. cikksz. METROPOLIS PLUS vagy más hasonló, a
munkának megfelelő anyag felvitele.
3. A kitt elsimítása csiszolással.
4. A 1513. cikksz. EQUALIS HS alapozó felvitele.
5. Száraz csiszolás.
6. Az ENAMEL lakk felvitele.

A termék elkészítése

: Az „A” részt gondosan addig kell keverni, amíg a színe és az állaga
egységes nem lesz. Ezután hozzá kell keverni a „B” részt az alábbi
arányban:
Térfogatban

„A” rész: 1533. ENAMEL lakk

2 rész

Súlyban
fehér és
pasztell
100 rész

Súlyban
fekete és
erős színek
100 rész

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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„B” rész: 4100 0000 IND.Slow-lassú
4300 0000 IND. Standard
4500 0000 IND. Fast-gyors

1 rész
1 rész
1 rész

40 rész
40 rész
40 rész

50 rész
50 rész
50 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

: 5 ÷ 15 %-os hígítás a standard 1653. cikksz. DILUENTE PER
ACRILICI, vagy a lassúbb 1648. cikksz. termékkel.

Javasolt rétegvastagság

: 70 ÷ 80 μm szárazon

Száradási idő levegőn (20°C)

: pormentes
teljes száradás

: 30 perc
: kb. 8 óra

Száradási idő kemencében

: zsugorodási idő
égetési idő

: 5 ÷ 10 perc szobahőmérsékleten
: 60 °C-on 30 perc

Katalizátor használata:

: 2:1 arányban keverni súlyban vagy terjedelemben, az évszaknak és az
elvégezendő munkának legjobban megfelelő edzőt felhasználva.

- slow-lassú edző

: kód: 4100 0000
Lassúbb, de jobban teríthető, a meleg évszakban, kemencében történő
szárításkor van rá szükség, valamint nagy kiterjedésű felület esetén.

- standard edző

: kód: 4300 0000
Univerzális felhasználású, az átmeneti évszakban és közepes
nagyságrendű munkák elvégzése esetén, levegőn és kemencében
történő szárításkor.

- fast-gyors edző

: kód: 4500 0000
Elsősorban kis felületeken történő apró simítások elvégzésére, télen
vagy nem kemencében történő szárítás 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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