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 09639 MEGALACK HS CLEARCOAT 

    

  

     1000 мл +  
     500 мл + 
50-150 мл 
 
Живот на сместа 
при 20°C: 2-3 ч.

17-19” DIN4 
при 20° C 

Ø 1.2-1.4 мм 
4 Atm 
HVLP:  
Ø 1,3 мм 
2 Atm 
N° ръце: 2 

Съхнене при 20°C:  
Не лепи: 3-5 ч  
Напълно сухо: 24 ч  
Печене на слабо 
при 60°C: 30’  

ОПИСАНИЕ

УПОТРЕБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

НАНАСЯНЕ
Пръскане. 
Смесително съотношение: 

Повърхности вече боядисани с BSB мат база или HYDROFAN бази. 

2К лак за авторепаратура.  

 по обем и тегло
09639 MEGALACK HS  лак   1000 части  
31330 MEGAHARDENER HS бърз или  500 части 
31340 MEGAHARDENER HS    
 
00740-00741-00742-00755 разредител   50-150 части  
Живот на сместа при 20°C: 2-3 часа 
Вискозитет при пръскане при 20°C:  17-19” DIN 4 
Ø дюза: 1,2 - 1,4 мм; HVLP 1,3 мм  
Налягане: 4 Atm; HVLP 2 Atm  
N° ръце: 2 стандартни 
Препоръчителна дебелина на слоя: 40 - 50 µ 
Л.O.C. на продукта готов за употреба: 543 гр/л 

 Бързосъхнещ  
 Лесен за нанасяне  
 Добра вертикална стабилност 
 Отличен външен вид 
 Добра устойчивост на атмосферни влияния
 Лесен за работа
 Отлично покриващ 
 Добра устойчивост на надраскване

Дву-компонентен бързосъхнещ акрилен лак с голямо съдържание на солидно вещество.  



 
 

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler’s knowledge at the 
time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or 
otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole 
responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY. 
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Покривност: 1 л смес = 7,9 м2 на 50 µ                 
                   1 кг смес = 8 м2  при 50 µ 

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

ЗАБЕЛЕЖКИ

Съхнене при  20°C 
Не лепи прах: 10 - 15’ 
Не лепи: 3-5 часа 
Напълно сухо: 24 часа  
Печене на слабо при 60°C: 30 минути 
 
Полиране 
След 12 часа при 20°C  

Ако лака съхне при температура по-ниска от 60°C, автомобила не бива да се излага на лоши 
атмосферни влияния първите дни след боядисването. 
Докато лака достигне пълна твърдост трябва да се избягва миене, роса, слана, излагане на силна 
влажност и агресивни агенти (смог, почистващи средства, сол и луга по пътищата). 
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