MIPA 2K HS Klarlack CC 4
Informácie o produkte
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POPIS:
MIPA 2K HS bezfarebný lak CC 4 je VOC konformný Akrylový bezfarebný lak s vysokým obsahom neprchavých
zložiek je lakovanie celých vozidiel a ich častí. Je vhodný na lakovanie osobných a tiež úžitkových vozidiel.
Je brilantne stabilný a optimálne spracovateľný na rozpúšťadlových a vodouriediteľných bázických lakoch.
MIPA 2K HS Klarlack CC4 je možné priamo po zrýchlenom sušení optimálne leštiť a necháva vysokú
odolnosť proti všetkým vplyvom počasia, tiež voči chemickému a mechanickému zaťaženiu.
Tiež je použiteľný ako ochranný lak pre Neónové odtiene.
Výdatnosť: 10-12 m2/ l.
Odtieň
Zmiešavací pomer
Tužidlo/riedidlo

Riedenie
Viskozita pri striekaní 20°C
Spracovanie
Vzduchové striekanie

HVLP
Spracovateľnosť
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva
Čas odvetrania
Čas zasychania

Teplota objektu 20°C
Teplota objektu 60°C
IR sušenie
Obsah VOC + kategória
výrobku

bezfarebný
2:1 podľa objemu
pre lakovanie s požiadavkou na najvyššiu kvalitu s dosušovaním pri 60 °C
MIPA 2K Härter HS 25 / MIPA 2K Verdünnung lang
Pre racionálne lakovanie dielcov bez dosušovania
MIPA 2K Härter HS 10 / MIPA 2K Verdünnung alebo 2K Verdünnung lang
Malé opravy: MIPA 2K Härter HS 10 / MIPA 2K Reaktivzusatz
MIPA 2K verdünnung, alebo 2K Verdünnung lang alebo 2K Reaktivzusatz
pridať cca.10 - 15%
20 - 22 sek.4mm DIN
Striekací tlak
Veľkosť trysky
Počet nastriekaných vrstiev
1/2 striekací krok prípravný
2- 2,5bar
1,2-1,3 mm
+1 zalievací striekací krok
2 -2,2 bar
vnútorný tlak
1/2 striekací krok prípravný
trysky 0,7 bar
1,2-1,3 mm
+1 zalievací striekací krok
2,5 h s MIPA 2K Härter HS 25, 1 h s MIPA 2K Härter HS 10
50-60 mic.
5-10 min. medzi jednotlivými striekacími krokmi
prestriekateľný

odolný voči prachu

pevný na dotyk

schopný montáže

30 min.
5 min.

12 hod.
24 hod.
30 min.
2 hod.
10-15 min.
EU Hranica pre tento produkt 420g/l , kategória d. Tento produkt obsahuje
maximálne 420 g/l VOC

Podmienky spracovania:
Od 10°C a max.75 % vlhkosť vzduchu.
Pre optimálne vytvrdnutie laku odporúčame sušenie pri zvýšenej teplote. Pre lakovanie pri izbovej teplote
odporúčame použitie tužidla MIPA 2K Härter HS 10. Pre zmatnenie laku prečitajte informácie o produkte
"MIPA 2K HS Klarlack matt".
Skladovanie:
V uzatvorených originálnych obaloch minimálne 3 roky.
Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa
na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.
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