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UHS Krycí lak VOC +
Vlastnosti:

- VOC konformní

- jednoduché a komfortní zpracování

- optimální vtvrdnutí při sušení v lakovací kabině ale i při sušení při pokojové teplotě

- vysoká odolnost povětrnostním vlivům

- vysoká odolnost chemickému a mechanickému zatížení

- vhodný i pro přelakování karbonu

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/d): 420 g/l 

Obsah VOC v přípravku: 325,4 g/l

Obsah VOC v aplikační směsi: max. 420 g/l

Doporučení:

Tužidlo pro kompletní lakování: 0408 standard 

Tužidlo pro lakování dílů: 0408 krátké (nebo 0408 standard společně s aktivním ředidlem 0500)

Použitelný také jako ochranný lak pro neonové barvy (barvy zářící na denním světle).

4CR 7262 lze optimálně leštit bezprostředně po urychleném schnutí v kabině a vychladnutí.

Zpracování:

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

Stříkací pistolí HVLP:

Provozní tlak: 2,5 - 3 bar (výstupní tlak na trysce: 0,7 bar)

Tryska: 1,3 - 1,4 mm

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

Stříkací pistolí:

Provozní tlak: 3 - 5 bar

Tryska: 1,3 - 1,5 mm

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

Odvětrání: 1 - 10 min. mezi vrstvami

www.4CR.com

4CR 2K UHS krycí lak + je VOC konformní akrylový krycí lak pro celkové i částečné lakování osobních a 

užitkových vozidel. Obzvláště brilantní vzhled a optimální rozlití na rozpouštědlových i vodou ředitelných bázis 

lacích.

Smíchat krycí lak a tužidlo, pak teprve přidat ředidlo. 

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim 

znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

Pro zajištění optimálních vytvrdnutí je doporučeno urychlené schnutí v lakovací kabině. Pro sušení při pokojové 

teplotě je doporučeno použít tužidlo 4CR 0408 krátké.

http://www.4cr.com/
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Schnutí:

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

Technické údaje:

Míchací poměr 2 : 1 na objem

Tužidlo 0408

Ředidlo 5% 0505 nebo 0500 (s 0408 standard)

Viskozita pro stříkání při 20°C 19 - 22 s 4 mm DIN

Zpracovatelnost při 20°C 1 hod. (0408 krátké), 2,5 hod (0408 stand.)

Tloušťka suché vrstvy 50 - 60 µm

Barva transparentní

Vydatnost 10 - 12 m2/l

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.

Teplota objektu 20°C: přelakovatelný po 1 min., proti prachu po 30 min., na dotyk po 12 hod., pro montáž po 24 

hod.

http://www.4cr.com/

