
Obchodní název BODY AUTOLACK
2K BODYCRYL

Charakteristika Dvousložkový, akrylátový, rychleschnoucí email. Má vysoký a stabilní
lesk, velikou krycí schopnost a barevnou stálost. Velmi dobře odolává
mechanickým, chemickým a povětrnostním vlivům. Dodává se v mnoha
standardních odstínech nebo v odstínech vyhotovených na objednávku.
Tuží se tužidlem BODY HARDENER na izokyanidovém základu
(normální, zrychlující nebo zpomalující proces tuhnutí) v poměru 2:1 (2
díly BODYRYL – 1 díl BODY TUŽIDLA). Ředí se 10-20% ředidlem
BODY ACRYL (normální, zpomalující a velmi zpomalující proces
schnutí). Nanáší se na staré nátěry nebo na nazákladované, obroušené
povrchy.

Obch. reference pro
objednávku

1401xxxx50 – různé odstíny                     1L plechovka / 6 ks
1401xxxx53 – různé odstíny                     4L plechovka / 3 ks

Použití K lakování automobilů a jiných výrobků.
Skladovatelnost 24 měsíců
Ředidlo Druh: BODY ACRYL ŘEDIDLO            10-20%
Tužidlo Druh: BODY HARDENER                      max. 50%
Schnutí 1 hodina (na dotek) / 23°C, po 10 – 20 min vytěkání je možné vypálit

45 minut / 60°C.
Způsob aplikace Stříkací pistolí na spodky                   tlak: 3 – 5 atm

                                                   tryska: 1,3 – 1,5 mm
Dvěma nástřiky dosáhneme vrstvu o tloušťce 40 – 50 μm

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu

B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Starý lak nebo nazákladovaný povrch vždy obrousit a odmastit BODY
ANTISILEM, ofoukat a otřít voskovým hadříkem.
Po otevření plechovky obsah dobře promíchat. Odlít potřebné množství,
natužit 50% tužidlem, promíchat a teprve potom naředit 10 – 20%
ředidlem. Stříkací pistolí naneseme první vrstvu. Necháme asi 10 min
vytěkat ředidlo a poté aplikujeme druhou vrstvu.
Po ukončení nástřiku nechat 15-20min vytěkat. Potom je možné
vypalovat 45 min při 60°C.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R10 Hořlavý. R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R38 Dráždí kůži. S20 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S23 Nevdechujte páry. S51 Používejte pouze v dobře větraných
prostorách.

První pomoc S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
       lékařskou pomoc.
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
       lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
       nebo označení.

Klasifikace Xn – zdraví škodlivý
Autolack 2K Bodycryl je samovypalovací, k úplnému zaschnutí (tak,
aby mohl být vůz předán k montáži) dochází za 5-6 hodin při 20°C.


