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Tehnične informacije 

 KLARLACK 600 HS akrilni lak 
 

OPIS 

KLARLACK 600 HS je akrilni prozorni premaz z večjo vsebnostjo trdnih snovi. Priporočena debelina 
sloja se lahko doseže z nanosom ene in pol plasti. KLARLACK 600 daje zelo sijajni premaz z visoko 
končno trdoto. Ima dobro pretočnost in optimalen čas sušenja. Izdelek je združljiv z večino 
komercialnih temeljnih premazov s topilom in vodo. Je UV in vremensko odporen 

 

 

MEŠALNO RAZMERJE: 

                                                                                                    Po volumnu            Po teži   

KLARLACK 600 akrilni lak                                                                   2                        100 

KLARLACK 600 HARDENER Trdilec za akrilni lak                             1                         50 

THINNER Acrylic, epoksi redčilo                                                      0-10%                   0-9 

 

 

SORODNI IZDELKI: 

KLARLACK 600 HARDENER Trdilec za akrilni lak 

THINNER Acrylic, epoksi redčilo 

 

ODPRTI ČAS: 

Ca. 90 min na 20°C 

 

APLIKACIJA: 

Viskoznost spreja: DIN 4/20°C  

2+1   17-19 s 

2+1+10%  15-17 s 

Diza pištole:  Ø 1.3-1.4 mm 

Pritisk:   2-4 bar 

 

 

VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV 

2+1  VOC = 520 g/l (pripravljena mešanica) 

2+1+10% VOC = 540 g/l (pripravljena mešanica) 
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 _________________________________________________________________________________ 

POSTOPEK 

Lak se nanese na razmaščene in brez prahu sloje osnovnega premaza. Brez redčila nanesite 1,5 sloj, 
s redčilom dve ali tri plasti s časom odzračevanja 5-10 minut za vsako (odvisno od temperature in 
debeline sloja). Lak je pripravljen za segrevanje v 10 minutah od nanosa zadnjega sloja. 

 

 

 

DEBELINA SLOJA 

2+1  30-35 µm po sloju 

2+1+10% 20-25 µm po sloju 

 

UPORABA 

Uporabite za majhna in velika popravila 

 

VREME SUŠENJA: 

Operativna trdnost: 14 h na 20°C; 40 min na 60°C 

Končna trdnost: 7 dni na 20°C 

POKRIVNOST: 

1 L laka + točen znesek trdilca je dovolj za 12m² sloja debeline 50 mµ 

 

BARVA: 

Brezbarvni 

 

ČIŠČENJE OPREME: 

NC solvent 

 

SKLADIŠČENJE IN ROK UPORABE: 

Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja. 

Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi. 

KLARLACK 600 HS 

Akrilni lak: 24 mesecev na 20°C 

KLARLACK 600 HARDENER 

Trdilec za akrilni lak: 18 mesecev na 20°C 

THINNER Acrylic 24 mesecev na 20°C 
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VARNOST 

Poglejte varnostni list 

 
OPOZORILO: 
KLARLACK 600 HS uporabljajte samo z namenskim trdilcem. Uporaba drugih trdilcev lahko zmanjša 
odpornost na UV, kot tudi kemično in mehansko odpornost laka. 

 
 
 
DRUGE INFORMACIJE 
Registrska številka: 000024104. 
Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni 
podatki ustrezajo trenutnemu znanju o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo 
visoko kakovost, pod pogojem, da uporabnik sledi navodilom in je delo izvedeno v skladu z dobro 
izdelavo. Izvesti je treba preskusno uporabo izdelka zaradi njegove potencialno drugačne reakcije z 
različnimi materiali. Za napake ne odgovarjamo, če so na končni rezultat vplivali dejavniki, ki niso pod 
našim nadzorom. 
 

 

 

 


