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2K HS krycí lak matný
Vlastnosti:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/e): 840 g/l 

Obsah VOC v přípravku: 495 g/l

Obsah VOC v aplikační směsi: 560 g/l

Doporučení:

Zpracování:

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti

Stříkací pistolí HVLP:

Provozní tlak: 2,0 - 2,5 bar

Tryska: 1,3 - 1,4 mm

Počet vrstev: nejprve 1 poloviční vrstva + následně 1 plná vrstva

Středotlaká stříkací pistole:

Provozní tlak: 3 - 5 bar

Tryska: 1,3 - 1,5 mm

Počet vrstev: nejprve 1 poloviční vrstva + následně 1 plná vrstva

Odvětrání:

5 - 10 min. mezi vrstvami

30 - 45 min. před sušením v lakovací kabině

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: proti prachu po 30 min., na dotyk po 12 hod., pro montáž po 24 hod.

Teplota objektu 60°C: proti prachu po 5 min., na dotyk po 30 min., pro montáž po 2 hod.

Možné stupně lesku:

Hedvábný mat:

4CR 7220 + 4CR UHS krycí lak v poměru 7:1

Hedvábný lesk:

4CR 7220 + 4CR UHS krycí lak v poměru 4:1

www.4CR.com

Stupeň lesku 10 % (15 - 20 GE/60°). Použití jako matný lak nebo jako přísada pro dosažení hedvabného matu 

nebo hedvábně lesklého vzhledu krycího laku. VOC konformní akrylový krycí lak pro celkové i částečné lakování, 

vhodný pro přelakování vodou ředitelných i rozpouštědlových laků v oblasti osobních vozidel. Vysoká odolnost 

povětrnostním vlivům, chemickému a mechanickému zatížení.

Pro dosažení jednotného stupně lesku při lakování větších ploch doporučujeme nanášet matný lak na konci 

pracovního dne a nechat schnout při pokojové teplotě přes noc.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim 

znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

http://www.4cr.com/
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Pololesk:

4CR 7220 + 4CR UHS krycí lak v poměru 3:1

Technické údaje:

Vydatnost 10 - 12 m
2
 / litr

Tloušťka suché vrstvy 50 - 60 µm

Zpracovatelnost 1 hod.

Viskozita pro stříkání (20°C) 16 - 17 s 4 mm DIN

Ředění 25 % 4CR 0505

Tužidlo / míchací poměr 0407 (2:1) / 0408 (3:1)

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 3 roky.

www.4CR.com

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim 

znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

http://www.4cr.com/

