ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

2K HS ЛАК С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС
Артикулен номер:

11665, 11668

Приложение:

Продукт за авторепаратура

Общи характеристики:

2K HS акрилен лак за цялостно или частично
боядисване на автомобили, с ниско съдържание
на ЛОС. Осигурява брилянтен финиш върху
покрития на основата на разтворител или на
водна основа, гарантира оптимално изпичане,
особено в случай на изпичане в автобояджийска
камера, но и при стайна температура. Може да
се полира веднага след изпичане и е силно
устойчив на всякакъв вид атмосферни влияния,
както и на механичен стрес и химични агенти.
Подходящ също така като защитно покритие за
неонови цветове (флуоресцентни цветове).
Лесно и безопасно приложение при всякакви
климатични условия.

Цвят: безцветен
Втвърдител: HS втвърдител премиум
Съотношение: Лак + HS втв премиум 2:1 според обема
Разреждане: 0 - 5 %
Вискозитет при пръскане 4 mm DIN
Пистолет конвенционален 19 - 22 s

Начин на нанасяне
Начин на нанасяне

Налягане

Дюза

Пистолет конвенционален

2 - 2,5 bar

1,2 - 1,3 mm

HVLP

2 - 2,2 bar

1,2 - 1,3 mm

0,7 bar вътрешно налягане на дюзата

Условия на работа
Осигурете адекватна входяща и изходяща въздушна вентилация. Температурата при
работя трябва да е поне +10°C. Максимална влажност на въздуха 80%.
Брой слоеве

Дебелина на слоя

Разход

1,5

50 - 60 µm

10 - 12 m²/l

Време за изпрарение
Между слоевете
1 - 3 мин

Преди изпичане
10 - 15 мин

Съхнене
Темп. на обекта 20 °C
На прах 25 - 35 мин
На допир 12 ч
Готов за сглобяване 24 ч
Темп. на обекта 60 °C
На допир 30 мин
Готов за сглобяване 2 ч
IR-съхнене
къси вълни 8 мин
средни вълни 10 - 15 мин
Живот на сместа при 20 °C
2,5 ч с HS втв премиум

ЛОС регулация
ЕС лимитни стойности за категорията: Категория А/г - 420 гр./л.
Този продукт съдържа максимум 420 гр./л. ЛОС.

Препоръки
За оптимални резултати нанесете тънък непрекъснат слой, последван от 1 пълен слой лак.
За да се осигури перфектно втвърдяване, препоръчваме изпичане.

