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Použitie:  HS bezfarebný lak na dvojvrstvové lakovanie s Radom 90. 
 Používa sa na univerzálne a rýchle opravárenské lakovanie samostatných dielcov až po kompletnú bočnú 
 stranu automobilu. 
Vlastnosti:  Rýchle schnutie a veľmi dobrá leštiteľnosť. 
 

 

Miešací pomer: 3 : 1 : 1 

100 obj. % 923-610E Eco Balance 

  33 obj. % 929-61E Eco Balance 

  33 obj. % 523-15E Eco Balance 

 

Miešací pomer: Schnutie pri 20 °C 
3 : 1 : 1 

100 obj. % 923-610E Eco Balance 

  33 obj. % 929-61E Eco Balance 
  33 obj. % 523-65E Eco Balance 

 

 

Striekacia 

viskozita DIN 4 

20 °C 

18 – 21 sek. Použiteľnosť     
20 °C: 

45 min. 

 

 

Horná nádobka 

Striekací tlak 
Vyhovujúca pištoľ s hornou 
nádobkou: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar 

HVLP pištoľ: 1,3 mm 
2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky 

 

 

Počet nástrekov: 1 ½, bez odvetrania 
2, asi 3 min. s medziodvetraním pri aplikácii dvoch nástrekov 

Hrúbka vrstvy: 
40 - 60 µm 

 

 

Sušenie 60 °C 

Sušenie 40 °C 

Sušenie 20 °C 

10 – 15 min. pri teplote objektu *  
30 – 45 min. pri teplote objektu  * 
2 – 3 hod. s Glasurit prísadou pri schnutí na vzduchu resp. pri teplote v dielni 523-65E Eco 
Balance 
* Čas schnutia môže ovplyvniť výber tužidla, riedidla a spôsob aplikácie laku. Prísada Glasurit 
Racing Additive 523-15E Eco Balance môže sušenie skrátiť.  

 

 

Infra (krátkovlnové) 10 min. 

 
 

Bezpečnostné pokyny 

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.                                                                                                                                                 
Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm. 

2004/42/IIB(d)(420)419: V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.d) predstavuje v hotovom 
spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g/l. 

 


