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2K лак

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 2K Clear VOC Premium е създаден по последно поколение технология.

 Tози нов премиум лак е със съдържание на ЛОС под 420 гр/л. Този 
нов премиум лак е изцяло нова разработка на VOSSCHEMIE и 
допълва продуктовата ни гама със своето превъзходно премиум 
качество.

Този лак може да се използва за пълния спектър опреации от 
покриването на един детайл до цялостно покритие на автомобила. Освен
 това, той е изключително устойчив на надраскване и предлага много 
висока UV защита.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лака е подходящ за работа върху малки части и цялостно покритие на 
предница на автомобил.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Цвят: безцветен
Л.O.C.: < 420 гр/л
Относително тегло: 0,97 гр/cм³

Температура на съхнене: +23 °C

Дебелина на изсъхнал слой: 50 - 60 μм
Срок на годност: 1 година – запечатана оригинална опаковка
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ДОЗИРАНЕ:

Смесително съотношение: 2:1

Смесително отношение на тегло: 99 гр A-компонент : 50 гр B-компонент 

нормален, 52 гр B-компонент бърз, 51 гр B-компонент бавен

Живот на сместа:

приблизително 35 мин. при +20°C с бърз втвърдител
приблизително 40 мин. при +20°C с нормален втвърдител
приблизително 50 мин. при +20°C с бавен втвърдител
Вискозитет при обработка:

19-20 сек./ 4мм DIN

Размер на дюзата:

1.2 мм, пр.: Sata Jet RP или DeVilbiss GTI T2.

Моля, следвайте инструкциите на производителя.

2,0 - 2,5 bar

Време за изчакване:

5 - 10 мин при +20°C.

Пръскане:

Лака се пръска на две ръце.
1. Бързо нанесете 1 тънка ръка.

2. Нанесете 1 нормална ръка.

След всяка ръка предвидете 5 - 7 мин. време за изчакване.

Време за сушене с бърз втвърдител:

приблизително. 20-25 мин. при +60°C

РАБОТА С ПРОДУКТА
ПОДГОТОВКА:

Грундове и универсални покрития на водна основа или на основа на 
разтворители. Силно препоръчително е да се използва съответния CS 

Premium втвърдител. При употребата на разредители и втвърдители на 
други марка са възможни проблеми при съхненето и адхезията. Лака 
може да се нанася най-малко два часа след пръскането на базата.
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ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

приблизително 8 ч при 20°C

Достигане на пълно втвърдяване след 24 часа при +20°C

IR сушене: Къси и средни вълни 10-12 мин.

Време за сушене с нормален втвърдител:

приблизително 30 мин. при +60°C

приблизително 10 ч. при 20°C

Достигане на пълно втвърдяване след 24 часа при +20°C
IR сушене: Къси и средни вълни 12-15 мин.
Време за сушене с бавен втвърдител:

приблизително 45 мин. при +60°C

приблизително 12 ч. при 20°C

Достигане на пълно втвърдяване след 24 часа при +20°C
IR сушене: Къси и средни вълни 12-15 мин.
Полиране:

Позволете да се охлади напълно след печене, тогава детайла може да 
се полира веднага.

2004/42/IIБ (д)(420) 420: Ограничението на ЕС за този продукт 

(продуктова категория:IIБ.д) готова за употреба е макс. 420 гр/литър 

ЛOC. ЛOC съдържанието на този продукт е < 420 гр/л.

Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите заупотреба и
 приложение на нашите продукти са базирани на нашиятпознания и опит при 
употребата при нормални условия. В практикатаматериалите, повърхностите и 
околните условия са толкова различни, ченяма гаранция за работните резултати и
 очаквания, изводи не могат да сеправят нито от тази информация нито от устни 
консултации. В този случай,потребителят е длъжен да докаже, че той ни е 
информирал за всичкиаспекти, необходими за правилното и обещаващо решение 
в писмен вид, всрок и напълно. Патентни права на трета страна, трябва да се 
спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта сенасочете към 
Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част оттехническите 
инструкции за този продукт и представлява сбор от всичкиданни, които са ни 
известни. Vosschemie не носи никаква юридическаотговорност за прецизността на 
тази информация.
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