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2K  ACRYL  GRUND

POPIS  PRODUKTU
2K Acryl základ je rychle schnoucí základ, s vysokým obsahem plniva a vysokou antikorozní 
ochranou. Má výbornou přilnavost na železe, oceli, hliníku a pozinkovaných materiálech.
Je přelakovatelný 1K a 2K vrchními laky. Vrchní nátěr lze nanášet na mokrý základ.

POUŽITÍ
K základování strojů, konstrukcí a automobilů. 

TECHNICKÁ DATA
Složení: akrylová pryskyřice, neobsahuje olovnaté a chromové pigmenty
Odstín: šedý, béžový nebo bílý na přání
Hustota: 1,44 ± 0,03 g/cm3

Obsah sušiny: 69,74 ± 1 (váhově - %)
Objem sušiny: 34,2 ± 0,5 (objemově - %)
Vydatnost: 8-10m2/kg při 30 µm suchého filmu
Faktor mokrého filmu: 2,9

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ
Příprava podkladu
Povrch musí být očištěn (bez prachu a musí být suchý) a bez substancí (mastnota, silikon, okuje 
po válcování odstranit). Eventuelně odzkoušet nosnost starých nátěrů. Rez se musí mechanicky 
odstranit, ocelovým kartáčem, broušením nebo pískováním. Dle normy EN ISO 12944-díl 4, 
dbejte uvedených směrnic.

Zpracování:
Podmínky při zpracování:    od 10°C a do 80% relativní vlhkost vzduchu.

Zpracování: Stříkací tlak stříkací tryska chody stříkání
Vzduchová pistole:    3-5 barů   1,4-1,7mm         2-3
Airless/Airmix           120-150 barů  0,28-0,33mm           2

Tužidlo: 2K tužidlo MS 25 normal nebo H 25 lang
Poměr míchání: 10:1 dle váhy (7:1 dle  objemu) 
Ředidlo: ředidlo 1974 lang nebo 1944 kurz

množství přísady: 5-10%

Viskozita při stříkání 20°C: 18-22“ DIN 53211  4mm 20°C

Doba zpracování: 4-8 hodin (dle typu tužidla a teploty)
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Schnutí: proti prachu             na omak
Teplota objektu 20°C:             35-40 minut 85-95 minut
Teplota objektu 60°C: 10-15 minut 20-30 minut

Tloušťka vrstvy suchého filmu: 25-80 µm, každý dle použití
20-25 µm při použití jako základ na tvrdý hliník

Doba odvětrání: 10 minut

Skladovatelnost: min.12 měsíců v uzavřených originálních obalech při 
teplotě mezi +10 a 30 °C.

Balení: 5kg, 10kg netto

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tužidlo dobře promíchat.
- Zvýšená teplota zkracuje dobu pro zpracování.
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