
 

 

 Техническа информация n°0390-GB 

ЛАКОВЕ 
 
 
 
 
 

09792 - MACROFAN HS 2000 
 
 
 
 
 
 
 

1000 ml + 
500 ml + 

     50-200 ml 
 

Време за работа при 
20° C: 4-5 часа 

16-17” DIN4 
при 20° C 

Ø 1,2-1,4 мм 
Ø HVLP: 1,3 мм 
4 bar 
HVLP: 2 bar 
Брой ръце: 2 

Съхнене на въздух при 20°C: 
Не лепне след 4-6 часа 
Пълно съхнене: 24 часа 
Печен при 60°C: 
30 мин. 

 

 
ОПИСАНИЕ 

 Двукомпонентен HS акрилен лак. 

 
УПОТРЕБА 

 Безцветен лак за автомобилни покрития по система база-лак. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Бързо съхне 
 Много лесно се нанася 
 Добра вертикална стабилност 
 Отличен вид 
 Отличен  блясък 
 Отлична устойчивост на атмосферните влияния 
 Твърд като стъкло (след пълно изсъхване) 
 Лесно се полира 

 
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

Повърхност вече боядисана с HYDROFAN или BSB мат база. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пръскане. 
Съотношение   По обем и по тегло 

Цикъл с BSB база 
09792 MACROFAN HS 2000 1000 части 
00362 (Нормален)-00174 (Много бърз)-00379 (Бавен) 
HS втвърдители 500 части 
00697 (Стандартен)-00566 (Бавен) ACRIFAN разредител 50-200 части 

 
Цикъл с HYDROFAN база 
09792 MACROFAN HS 2000 1000 части 
00362 (Нормален)-00174 (Много бърз)-00379 (Бавен) 
HS втвърдители 500 части 
00740 (Бърз)-741 (Нормален)-742 (Бавен)-755 (Много бавен) 
THINNERS AUTOREFINISHING 50-200 части 

 
 

Време за работа при 20° C: 4 - 5 часа 
Плътност на спрея при  20 °C: 16 – 17” DIN 4 
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Ø Дюза: 1.2 - 1.4 мм (обикновен пистолет); 1.3 мм (HVLP)  

Налягане на въздуха: 4 bar (обикновен пистолет); 2.5 bar (HVLP) 
Бой ръце: 2 нормални 
Дебелина на филма: 40 - 50 µ 
Теоретична покривност: за 1 кг. смес при = 7.7 м² при 50 µ 

  за 1 л. смес при = 7.5 м² при 50 µ 
V.O.C. на готов за употреба продукт (17” DIN4): ∼550 g/l 

  ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ 
 

Съхнене на въздух при 20 °C  
Сух на пипане: 10 - 15 мин.  
Не лепне при пипане: 4 - 6 часа 
Пълно съхнене: 24 часа 

 
Печене при 60 °C (температура на детайла): 
30 мин.  

 
Полиране: след 48 часа при стайна температура или след 1 час при 60°C. Пълното втвърдяване 
настъпва след 3-4 дни. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ  

Боядисаният автомобил не трябва да се излага на тежки климатични услови първите няколко дни след 
боядисването. Докато филмът не достигне пълно втвърдяване, висока влажност, конденз, като мъгла 
или слана и контакт с агресивни агенти като смог, сол по пътищата трябва да се избягват. 
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Цялата описана по-горе информация е резултат от внимателни тестове и е израз на най-добрите ни и актуални знания. Тези 

сведения са само с информативна цел, поради което не обвързват компанията производител по никакъв начин. Също така не може 

да се използва като контестация свързана с употребата на описания продукт. Всичко това се дължи на факта, че условията на 

употреба на продукта не са под наш контрол.ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО БОЯДИСВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

ОТ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОАЛ. 

 
 

LECHLER S.p.A.  22100 Como Italy – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111 


