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Az additívet, a  színtelen lakkhoz való adagolás után 

azonnal keverje össze.

SX-HU Version 04

Műszaki

leírás:

Adagoljon Standox Clearcoat Additivet a Standocryl 

Clear színtelen lakkhoz a kívánt szín és az alkalmazott  

Standox bázisfesték minősége szerint.

A részletek a Standox Színkeresőben találhatók.

edzés és felhordás szokás szerint
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Standox

Klarlack-Additiv

Clearcoat Additive

Additív a színezett színtelen lakkokhoz

An Axalta Coating Systems Brand
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A legjobb eredményhez az anyaghőmérséklet 20°C felett 

legyen.

Keverje fel a használat előtt.
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A Standocryl színtelen lakkok átfényezhetőek 24 órán 

belül közbenső csiszolás nélkül.

Fontos tudnivalók:

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk 

felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található 

szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a 

termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes 

figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.

VOC (2004/42/EC):

Használat után Standox Cleaning Thinner-rel.

0.96 - 1.14 g/cm³

Lobbanáspont: Munkaeszközök tisztítása:

Szárazanyag tartalom
(hígító hozzáadása nélkül):

Sűrűség:

23 - 25°C / 73.4 - 77.0°F

Axalta Coating Systems Germany GmbH Christbusch 25 42285 Wuppertal

Lásd Standox Fényezési Rendszer S9.16  specilis folyamat 

leírásáért.

Germany

Standox Klarlack-Additiv

29,0 - 49,9 térfogat %

2004/42/IIB(d)(420)420

Az EU határérték a termékre 

(termékkategória IIB.d) szórásra kész 

formában max. 420 g/l. A VOC tartalma 

ennek a terméknek szórásra kész 

formában max. 420 g/l.

A 2K-lakkok nedvességre reagálnak. Ezért a munkaeszközöket, keverőedényeket szárazon kell tartani. Olyan feldolgozásra 

kész felületbevonó anyagok, amelyek izocianátokat tartalmaznak, ingerlő hatásúak lehetnek a nyálkahártyákra - különösen a 

légzőszervekre - és túlérzékenységi reakciót okozhatnak. Gőz és szórási pára belégzése túlérzékenységi reakciót okozhat. 

Izocianát tartalmú anyagok használatánál gondosan ügyelni kell az oldószertartalmú anyagokra vonatkozó előírások 

betartására. Elsősorban a szórási ködöt és gőzöket nem szabad belélegezni. Allergiás és asztmás betegek ill. olyan személyek, 

akik légúti megbetegedésekre hajlamosak, nem dolgozhatnak izocianát tartalmú anyagokkal.

Hagyjunk időt a javítási elem tárgyhőmérsékletig történő 

felfűtésére.

35,8 - 51,6 tömeg %


