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Dviejų komponentų, su vidutiniu kiekiu kietųjų dalelių ( MS), skaidrus lakas pilnam ir daliniam dažytų paviršių remontui. 
Tai paprastas ir ekonomiškas naudoti lakas, kuris labai lengvai užsineša ir ilgą laiką išlaiko natūralų blizgesį. Atsparus 
atmosferos, cheminiams ir mechaniniams poveikiams,pageltimui, greitai džiūna ir greitai bei lengvai poliruojasi.

Papildomi komponentai              
30H BCR hardener - lako kietiklis

DARBO SU PRODUKTU TAISYKLĖS
Paviršiaus paruošimas ir valymas

Pagrindas: paviršiai su bazine danga

Paviršiaus paruošimas: Po šlifavimo pašalinkite nuo paviršiaus visus teršalus, įskaitant šlifavimo produktus. 

Prieš užnešant laką, nuriebalinkite paviršių.
Gaminio paruošimas darbui Produkto naudojimas

Produktų maišymas:
2: 1 pagal tūrį, 100:49 pagal svorį

Purkštuvai: 1,3–1,5 mm

Slėgis: 2 -4 barai

Sluoksnių skaičius: 2

Sausos plėvelės storis: 20-30 μm / sluoksnis

Mišinio gyvybingumas esant 20 °C: 
3 h

Tarpsluoksnis ir galutinis 
išlaukimas: 5-10 minučių

Skiedimas: 0%
Džiovinimas: surinkimo galimybė  

12 h prie 20°C

35 min prie 60°C

Produkto savybės

Klampa FORD 4, 20 ° С:
Tankis esant 20 ° С: 0.95kg / l

17-18 sek Medžiagų sunaudojimas: 10-12 m2 /l

2004/42 / EB Spalvos: bespalvis

(840g / l) 630 g / l
Garantijos laikotarpis neatidarytoje originalioje pakuotėje:   

48 mėnesiai nuo pagaminimo datos.
Papildomos sąlygos

Naudojant būtina užtikrinti saugos reikalavimus. Venkite 
kontakto su oda ir akimis. Dirbkite tik gerai vėdinamose 
vietose. Dirbdami naudokite asmenines kvėpavimo 
sistemos apsaugos priemones.

Pastabos
• Drėgmė veikia lako komponentus, todėl lakavimo įranga turi būti 

visiškai sausa. Kietiklio indą iškart po naudojimo uždarykite.

• Nenaudokite, kai santykinė oro drėgmė viršija 70%.

• Nerekomenduojama naudoti žemesnėje nei + 10 ° С temperatūroje. 

Esant žemai temperatūrai džiovinkite dažymo kameroje
Laikykite vėdinamoje patalpoje nuo +5 C iki +30 C 
temperatūroje, nelaikykite šaltyje ir tiesioginiuose saulės 
spinduliuose.

Visi duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais. Ši informacija yra pagrįsta gamintojo laboratoriniais tyrimais. Kiekvienas vartotojas, naudodamas šį produktą nesivadovaudamas šiais techniniais 

dokumentais, tai daro savo rizika. Šiuo atveju gamintojo įmonė neatsako už produkto efektyvumą ir žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo. Plėvelės storis, džiovinimo temperatūra ir kambario 

drėgmė gali turėti įtakos produkto džiūvimo laikui. Gamintojo įmonė nuolat tobulina savo gaminius ir jų technines charakteristikas.




