
Obchodní název BODY BEZBARVÝ LAK 2K MS
Charakteristika Dvousložkový, průhledný, akrylátový lak s vysokým a stabilním

leskem. Schne uvnitř i vně stříkacího boxu. Je velmi tvrdý a odolává
mechanickým, chemickým a povětrnostním vlivům. Tuží se BODY
tužidlem na izokyanidovém základu (normální, zrychlující nebo
zpomalující proces schnutí) v poměru 2:1 (2 díly laku a 1 díl tužidla).
Ředí se 10-20% ředidlem BODY ACRYL (normální, zpomalující a
velmi zpomalující proces schnutí). Nanáší se stříkací pistolí (1,3 –
1,5mm).

Obch. reference pro
objednávku

1404000050 – bezbarvý                           1L plechovka / 6 ks
1404000054 – bezbarvý                           5L plechovka / 4 ks
1404000058 – bezbarvý                           20L plechovka / 1 ks

Použití Vrchní lak nad metalízu.
Skladovatelnost 36 měsíců
Ředidlo Druh: BODY ACRYL NORMAL           10-20%

          BODY ACRYL SLOW
          BODY ACRYL EXTRA SLOW

Tužidlo Druh: BODY HARDENER NORMAL         max. 50%
          BODY HARDENER FAST
          BODY HARDENER SLOW

Schnutí Na dotek 30 minut, k úplnému vytvrzení při 20°C dochází za 12 – 16
hodin. Při 60°C je za 45 minut vůz připraven k montáži.

Způsob aplikace Stříkací pistolí na spodky             tlak: 3 – 4 atm
                                             tryska: 1,3 – 1,5 mm

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu
B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Metalízu ofoukat a otřít voskovým hadříkem (jedním směrem).
Bezbarvý lak natužíme 50% tužidlem BODY HARDENER, dobře
promícháme, poté přiředíme BODY ACRYL ředidlem a přes cedítko
vlejeme do stříkací pistole. Tlak v pistoli seřídíme na 3-4 atm a
provedeme dva nástřiky. Po prvním nástřiku necháme 10 – 15 minut
vytěkat. Poté provedeme druhý nástřik.
Chcete-li provádět vypalování, doporučujeme nechat 30 min. vytěkat.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R10 Hořlavý.
S20/21 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 Natužený BODY BEZBARVÝ LAK 2K MS spotřebovat nejpozději do
6 hodin. Neaplikovat na metalízu aplikovanou více než před 16
hodinami.


