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2K klarlack

: Egenskaper

• 2K akrylklarlack

• Allround klarlack

• Torktid: 20 min. / 60 ° C objektstemperatur

• VOC överensstämmer

: ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Alla vanliga lackarbeten i en lackeringsverkstad med enskilda delar upp till ett helt fordon

• Det bör bearbetas så snabbt som möjligt när du lackerar ett komplett fordon

: FÖRDELAR
• Snabb torkningstid

• Mycket hög sluthårdhet

• Lysande glans

: PRODUKTDATA

MATERIALDATA

Färg

VOC:
Hållbarhetstid:
Densitet klarlack vid 20 ° C:   0,99 - 1,00 g / cm³ 

Densitetshärdare vid 20 ° C: 

Torr filmtjocklek: 

Effektivitet:

Transparent

2004/42 / IIB (d) (420) <420 g / l

12 månader i sluten originalbehållare vid 20 ° C

1,02 - 1,03 g / cm ^

50 - 60 um 

10 - 12 m² / l

: HANTERING

För applicering på lösningsmedelsbaserade eller vattenbaserade färger. Det rekommenderas 

starkt att arbeta med hela systemet. Klarlack måste bearbetas senast två timmar efter applicering.
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BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

Volym

2
1

CC.20 X-pert

CC.20 X-pert härdare

efter vikt

100 g
51 g

CC.20 X-pert

CC.20 X-pert härdare

SPRUTA VISKOSITET

DIN-kopp 4 mm vid 20 ° C 
Ford-kopp 4 mm vid 20 ° C 
ISO-kopp 4 mm vid 20 ° C

16 - 18 sekunder 
18 - 20 sekunder 
36 - 38 sekunder

ANSÖKAN

Munstycke storlek / tryck
Munstycksstorlek: 1,2 - 1,3 mm

Lufttryck: Var noga med tillverkarens 

rekommendationer om arbetstryck.
1,5 varv

1/2 tunn slutet varv 

1 fullt vått varv

Sprutpistol

Applicering

Livslängd vid 20 ° C 90 min

5 - 10 minuter mellan skikten 
10 minuter före bakningFlash Off

Torrtjocklek 50 - 60 um

Temperatur 18 - 22 ° C 

Relativ luftfuktighet 40 - 60%Processförhållanden
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BEARBETNING

Objekt temperatur

Torr för beröring
Torr för att polera
Genomtorr

OBS: Innan du polerar klarlacken torkad vid 60 °C,vänta upp till 1 timme tills den har svalnat.

8 - 15 min.

Följ rekommendationerna från IR-lampans 

tillverkare

20 ° C 60 ° C

1,5 timmar

2,5 - 3 timmar
5 dagar

10 minuter
20 min

15 min + 4 dagar vid 20 ° C

IR-torkning

: LAGRINGS- OCH TRANSPORTVILLKOR

Skydda mot frost, värme, solljus och fukt. Förvaras tätt försluten på en torr, sval plats. 
Rekommenderat lagrings- och transporttemperaturområde är: +10 till + 30 ° C. Undvik extrema 
temperaturfluktuationer.

Notera: Förvarings- och transporttemperaturen får inte vara lägre än + 5 ° C. Acklimatisera 
produkten till rumstemperatur naturligt.

2004/42 / IIB (d) (420) <420: EU-gränsvärdet för denna produkt (produktkategori: IB.d) i färdigform 
är max. 420 g / liter VOC.

: ANMÄRKNINGAR

Låt produkten uppnå den rekommenderade appliceringstemperaturen naturligt (undvik snabb 

uppvärmning / kylning). Det rekommenderas inte att applicera produkten vid en temperatur under 

18 ° C. Låg appliceringstemperatur ändrar beläggningens egenskaper och kan försämra den 

visuella effekten. Före applicering bör produkttemperaturen, spraybåsens temperatur och 

föremålstemperaturen justeras till cirka 20 ° C.

CARSYSTEM rekommenderar att du använder max. 2 lager.
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: SÄKERHETSFRÅGOR

Ovan nämnda tekniska data och information, särskilt rekommendationerna för tillämpning och 
användning av våra produkter, baseras på vår nuvarande kunskap och erfarenhet när de tillämpas 
under normala förhållanden.

I praktiken är materialen, ytorna eller platsförhållandena så olika att ingen garanti avseende 
arbetsresultat eller ansvar, som härrör från något förhållande, kan härledas varken från denna 
information eller från ett muntligt samråd, förutom att vi är debiterade med avsikt eller grov 
oaktsamhet. I det här fallet är användaren skyldig att bevisa att han har informerat oss om alla 
punkter som krävs för en korrekt och lovande dom skriftligen, i tid och fullständigt. Patenträttigheter 
för tredje part ska iakttas. Dessutom gäller våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor och det 
senaste tekniska databladet, som bör begäras.

Anvisningar för hantering och avfallshantering finns i vårt säkerhetsdatablad och specifikationerna 
från arbetsgivaransvarsföreningen för den kemiska industrin.

Upphovsrätt VOSSCHEMIE
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