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Obj. č. 6.7235.1000
6.7235.5000

   

7235
2K HS-Rapid krycí lak 2:1
Vlastnosti

4CR 7235 je profesionální High Solid akrylový krycí lak, určený
speciálně pro sušení v kabině. Je leštitelný po 15 minutách
schnutí při 60°C (a následném vychladnutí). Snadné zpracování.
Velmi dobrá odolnost všem povětrnostním vlivům a vlivům
životního prostředí.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota pro výrobek (Kat. B/e): 840 g/l.
Obsah VOC v přípravku: 424,25 g/l
Obsah VOC v aplikační směsi: max 420 g/l

Doporučení

Tužidlo:
4CR 0408 HS tužidlo krátké pro menší opravy.
4CR 0408 HS tužidlo standard pro částečné lakování.
4CR 0408 HS tužidlo dlouhé pro lakování větších ploch nebo při
vyšších teplotách.

Použití

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

Stříkací pistole:
Tlak pro stříkání: 2 - 2,5 bar (řiďte se doporučením výrobce stříkací pistole)
Tryska: 1,2 - 1,3 mm
Počet vrstev: 2

HVLP stříkací pistole:
Tlak pro stříkání: 2 - 2,2 bar (řiďte se doporučením výrobce stříkací pistole)
Tryska: 1,2 - 1,3 mm
Počet vrstev: 2

Odvětrání: 3 - 5 min. mezi vrstvami

Schnutí:
Teplota objektu 20°C: proti prachu po 15 - 20 min., na dotyk po 1 -2 hodinách, pro montáž po 6 hodinách
Teplota objektu 60°C: na dotyk po 15 Min.

Sušení IR zářičem:
odvětrání: 3 - 5 min.
krátkovlnné: 8 min.
středněvlnné: 12 - 14 min.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem a vyplývají z
dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů. www.4CR.com

http://www.4cr.com
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7235
Technické údaje

Barva bezbarvý
Míchací poměr 2 : 1 na objem
Vydatnost 9 - 10 m²/l
Tužidlo 0408
Ředění připravený ke stříkání po přidání tužidla
Viskozita pro stříkání 17 - 19 s 4 mm DIN při 20°C
Zpracovatelnost 1 - 1,5 h
Tloušťka suché vrstvy 40 - 60 µm

Skladování

Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu minimálně 3 roky.
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