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:

2K лак

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

: ХАРАКТЕРИСТИКИ

: ПРИЛОЖЕНИЕ 

: ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подходящ за водни и конвенционални бази.

Цвятt:  Прозрачен
ЛОС.:    2004/42/IIБ(д)(840) < 840 гр/л 
Срок на годност:    18 месеца в запечатана опаковка при 20°C
Плътност на лака при 20°C: 0.97 - 0.99 гр/cм³
Плътност на втвърдителя при 20°C:   0.97 - 0.99 гр/cм³
Дебелина на слоя:  45 - 50 µм
Покривност:   9 – 10 м²/л

2K лак с голямо съдържание на солидно вещество анти-скреч за 
авторепаратура/индустрия.
- Голяма устойчивост на надраскване
- Лесен за работа
- UV защитен (не пожълтява)
- Голяма твърдост
- Добра устойчивост на химически, механични и атмосферни влияния

РАБОТА С ПРОДУКТА

Задължително е да се използват специално предназначените за него втвърдител и 
разредител. Възможни са проблеми с адхезията при работа с втвърдител/разредител на 
друг производител.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Възможно  леко  оцветяване  на  втвърдителя  не  се  отразява  на  цвета  на 
крайното покритие.
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

СМЕСИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ
по обем

2K лак VOC HS/SR
2K втвърдител VOC HS/SR
Top Gloss добавка 0 - 7% обем. на комп. A

ВИСКОЗИТЕТ ПРИ ПРЪСКАНЕ

Пистолет
Размер дюза / налягане

 DIN cup 4 мм при 20°C
Ford cup 4 мм при 20°C
ISO cup 4 мм при 20°C

16 - 18 секунди
17 - 19 секунди
31 - 36 секунди

2K лак VOC HS/SR
2K втвърдител VOC HS/SR
Top Gloss добавка

по тегло

100 гр.
50 гр.

0 - 6,1% тегло на комп. A

НАНАСЯНЕ

Дюза: 1,3 мм 
Налягане:                                                                   според инструкциите на

производителя на пистолета

               2  нанасяния
Пръскане 2 ръце

Живот на сместа при 20°C до 2 часа

5 - 7 минути между ръцете Време за изчакване 10 минути преди печене

Дебелина на сухия слой 45 - 50 µм

   температура 18 - 22°CУсловия на работа Влажност на въздуха 40 - 60%
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

СУШЕНЕ

Втвърдител нормален 
Втвърдител бърз
Втвърдител много бърз
Втвърдител бавен
Втвърдител много бавен
Пълна твърдост

10 - 11 ч.
8 - 9 ч.

7.5 - 8.5 ч.
 11 - 12 ч.
12 - 14 ч.
 5 - 7 дни

30  мин.
20  мин.
15  мин.
40  мин.
50  мин.

IR сушене

ЗАБЕЛЕЖКА: При сушене на 60°C, изчакайте охлаждане 1 час преди полиране.
10 мин.

Следвайте инструкциите на производителя на 
IR лампата.

Спазвайте времето преди сушене

: Съхранени и транспорт

Предпазете от замръзване, топлина, слънчева светлина и влага. Съхранявайте в добре 
затворена кутия на сухо и хладно. Препоръчителна температура на съхранение и транспорт: 
+10 to +30°C. Избягвайте рязка смяна на температурата.

: Бележки

Позволете на продукта да достигне температурата на нанасяне естествено (без рязко 
загряване/охлаждане). Не е препоръчително нанасяне пре температура под 18°C. Ниските 
температури променят свойствата на продукта и могат да променят вида на крайното 
покритие. Преди нанасяне температурата на продукта, камерата и детайла трябва да се 
уеднаквят до 20°C.

Температура на детайла
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ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copyright VOSSCHEMIE

Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за
употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият познания
и опит при употребата при нормални условия. В практиката материалите,
повърхностите и околните условия са толкова различни, че няма гаранция за
работните резултати и очаквания, изводи не могат да се правят нито от тази
информация нито от устни консултации. В този случай, потребителят е
длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, необходими за
правилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. Патентни
права на трета страна, трябва да се спазват.

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете
към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност за
прецизността на тази информация.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


