ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

AIR DRY ЛАК UHS
Артикулен номер:

11895, 11898

Приложение:

Авторепаратурен продукт
Air dry UHS лак е оптимизиран както за водни, така и
за конвенционални бои. Съхне изключително бързо,
като автомобила е готов само за 40 минути след
нанасянето. Няма нужда от изпичане, което спестява
време. Времето за изпичане е 10 минути при 60 ° C
или 20 минути при 40 ° C. Времето за съхнене при
използване на IR е само 5 минути. Лакът може да се
полира след около 60 минути. Има отлична
устойчивост на UV, надраскване и химикали. Този
лак е в съответствие с Европейската норма 2004/42 /
CE, с по-ниско съдържание на ЛОС в сравнение с
обикновените лакове.

Физични свойства:
Плътност при 20ºC (g/cc):
%Съдържание на сухо вещество
(тегло/обем): V.O.C. (g/l):

0,98 ± 0,02
52.5 % ± 2 тегло; 43 % ± 2 обем (Смесен с втв) 415
(Готов за употреба) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)

Подготовка на повърхността:
Повърхността трябва да бъде коректно грундирана, запечатана с филер, шлайфана и
обезмаслена. Отстранете праха с восъчна кърпа. След това нанесете лака директно върху
базата, след като е напълно изсъхнала.

Инструкции за нанасяне:
За постигане на оптимално време за съхнене от само 40 минути. при 20 ° C готово за сглобяване,
моля нанесете лака, съгласно следните инструкции!
Настройки на пистолет: Поток на материала: от затворено положение отворете с 1,5 или 2
оборота, като използвате пистолет с широка метла. За най-добър резултат препоръчваме 1,2 мм
дюза. Нанесете лака на 2 кръстосани, тънки слоя. Първият слой трябва да бъде нанесен бързотънък затворен и гланцов. Оставете 5-10 мин. време за изпарение между слоевете. Вторият слой
трябва да бъде нанесен бавно и отново тънък, затворен и гланцов. Ако е възможно измерване,
първият слой трябва да бъде 20-25 микрона, а вторият- 30-35 микрона. Общата дебелина на сухия
слой не трябва да надвишава 50-60 микрона, в противен случай времето за съхнене ще се
увеличи. След изсъхване, повърхността може да се полира само 60 минути. след нанасяне при 20
° C.

Нанасянето трябва да се извърши през първите 30 минути след смесването на
двата компонента. Препоръчителната употреба на Air Dry лак UHS е за частични

поправки.
Цвят: прозрачен
Втв: Chamäleon втвърдител 289
Съотношение: 2:1 според обема
Разреждане: Вискозитет при пръскане 4mm DIN
Пистолет 15-16 s

Метод на нанасяне
Метод на нанасяне

Налягане

Дюза

Конв. пистолет

2.0 -2.5 bar

1.2 – 1.3 mm

HVLP

2.0 -2.5 bar

1.2 – 1.3 mm

Брой слоеве: 2
Време за изпраение
Между слоевете
5 – 10 мин

Деб. на сухия слой

Разход

50 – 60 μm

7.5 – 8.5 m²/

Преди изпичане
5 – 10 мин

Съхнене
Темп. на обекта 20 °C
На прах 10 – 15 мин
На допир 35 мин
Готов за сглобяване 40 мин
Темп. на обекта 60 °C
Готов за сглобяване 10 мин
2

IR-изпичане
къси вълни 5 мин
Свойства на сухия слой:
Теоретична покривност (m²/l)

7,5 - 8,5 (50-60 μm)

Гланц 60º-60º

100 %

Съхранение:
Съхранявайте на затворено, хладно и добре проветриво място, избягвайки пряка слънчева
светлина. Препоръчва се температура между 5 и 30ºC. Срок на годност: 2 години от
производството на оригинално затворена опаковка.

