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   2K - ACRYL   INDUSTRIELACK (průmyslový lak)

POPIS  PRODUKTU
2K, průmyslový, vrchní lak s pigmentem. Nátěr je určen na kov s nejvyššími požadavky, je odolný proti otěru a povrchově 
tvrdý. 2K-ACRYL INDUSTRIELACK lak silně odolává chemickým a povětrnostním vlivům. 

POUŽITÍ
K lakování užitkových vozů, zemědělských a stavebních strojů, aparátů a zařízení v oblasti průmyslu, dále pro lakování 
kontejnerů, vrat atd.

TECHNICKÁ  DATA
Složení: 2K akrylátová pryskyřice, stálé pigmenty a isocyanidové tužidlo
Odstíny: Různé RAL, NCS a odstíny pro užitková vozidla
Hustota: Cca. 1,24 ± 0,1 g/cm3 (smíchaných komponentů)
Obsah pevného podílu: 55-68% dle odstínu
Stupeň lesku: Více než 80% = lesklý
Chemická odolnost: Odolnost proti olejům, tukům, benzínu a kyselinám, žíravinám a roztokům soli nižší 

koncentrace
Fyzikální odolnost: Stálobarevný, odolný vodě, mechanická odolnost

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý a suchý, zbaven prachu, mastnot, olejů, korozí a roztoků solí. Nesoudržné staré nátěry je nutno 
odstranit. I u dobře soudržných starých nátěrů je v každém případě nutné přezkoušet snášenlivost a přilnavost.

Zpracování
Základování: Henekote Aktivgrund nebo jiné epoxidové popř. 2K základy (např. zinková prášková 

barva henekote, 2K akrylový základ)
Podmínky zpracování: Od +10 °C do max. 80% relativní vlhkosti vzduchu
Zpracování stříkáním: Tlak při stříkání Stříkací tryska Viskozita při stříkání DIN 53 211 

4mm 20 °C
Vzduchová/kelímková 
pistole:

2-4 bary 1,5-1,8 mm 20-25“

Airless/Airmix: 120-150 barů 0,23-0,28 mm 20-25“
Uvedené hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle účelu použití a nanášející osobou.
Tužení: 5 dílů 2K ACRYL INDUSTRIELACK

1 díl 2K ACRYL HÄRTER H25 lang nebo 2K ACRYL HÄRTER MS10 kurz
Ředidlo: Ředidlo 1944 kurz nebo 1974 lang (cca 10-15%)
Doba zpracování: 4-8 hodin (dle druhu tužidla a teploty)

Praktická vydatnost: 7-8 m2/kg při 40 µm suchého filmu
Schnutí: po 20 minutách suché na prach

po  6 hodinách  suché na omak
při 20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu  po 12-24 hodinách brousitelné a přelakovatelné, 
starší nátěry je třeba přebrousit.
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Skladovatelnost: Min. 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu při teplotě mezi +10 až 30°C
Balení: 5kg, 10kg, 30kg
                                
                                             

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Tužidlo dobře promíchat! 
Směs laku a tužidla ponechat před prací 10-15 minut reagovat.
Nutno obstarat, aby byl podklad absolutně suchý a ve vzduchu nebyla vysoká vlhkost, která by zkondenzovala. 
Materiál může být použit také pro elektrostatické stříkací zařízení. 
Schnutí je možné do 80°C - rychlejší vytvrzení.

OCHRANA ZDRAVÍ
Pro úplné působení v uzavřených místnostech je třeba obstarat odsávací zařízení.
Po práci se řádně umýt. 
Dodržovat všeobecné pravidla hygieny. 

Chlud P. 02.07.2008
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