
ASPECT
                                                   ADMİRAL АКРИЛОВИЙ ЛАК

Опис продукту
Акриловий двокомпонентний аліфатичний лак 
Додаткові переваги
• Глянцевий блиск 
• Еластичний, витримує високі фізико-механічні навантаження 
• Стійкий до УФ променів 
• Може бути нанесений поверх фарби для металу 

Технічні властивості

Питома вага (може змінюватися в залежності від кольору):              0.948±0.5 г/см³ (суміші)
Сухий залишок (може змінюватися в залежності від кольору):             40,45±3 %
Товщина шару:
*DFT=Рекомендована товщина сухої плівки на один шар                       35 мікрон DFT*
Теоретична витрата:                                                                                           35 micron DFT =  18,45 м2/кг
                                                                                                                                        60 micron DFT =  10,77 м2/кг
Коефіцієнт змішування:                                                                                       2/1(по вазі з «Admiral» акриловим 
                                                                                                                                                                              затверджувачем st-90 fast/normal)

Колір:                                                                                                                              Безбарвний
В’язкість                                                                                                                          60±5 KU
Блиск 60° (може змінюватися в залежності від кольору):             95±3 GU
ЛОС (EPA Метод 24) (може змінюватися в залежності від кольору):   585,5 ±3 г/l (В білому кольорі)
Життєдіяльність суміші:                                                                           8 годин (23°C)

Підготовка поверхні
Наноситься поверх фарби для металу. Перед нанесенням поверхня має бути чистою і очищена від 
пилу, бруду масел та мастил). За отриманням додаткової технічної інформацією звертайтесь до 
офіційних представників «AKİŞ BOYA» на території України – «Aspect-Solution Ukraine». 
ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° C вище точки роси.

ДЕТАЛІ ПРИ НАНЕСЕННІ

Коефіцієнт змішування: 2/1 (по вазі з «Admiral» акриловим затверджувачем st-90 fast/normal)
Коефіцієнт змішування з розчинником: Допустимо розбавлення до 10-15% по вазі «ADMIRAL» 
акриловим розчинником.  
Нанесення: Фарби для металу наносяться без затверджувача і слід почекати 15-20 хвилин. 
Лак і затверджувач треба змішати, потім розбавити акриловим розчинником в разі необхідності 
до бажаної в'язкості і наносити в  2-3 шари. Між шарами чекайте 5 хвилин,  товщина сухої плівки 
повинна бути 35 мікрон.
Обладнання для нанесення: Може наноситись розпилювачем з діаметром сопла 
1.3-1.4 або 1.5.



УМОВИ НАНЕСЕННЯ
                                                   Навколишнє середовище         Матеріал      Поверхня      Відносна вологість
Мінімум                                              2°C                          5°C      5°C                          %0
Максимум                                              35°C                         35°C    35°C                         %80

ЧАС ВИСИХАННЯ
                                                       23°C
На прилипання пилу                         30-60 хвилин
На дотик                                       60-120 хвилин
Повне висихання                        1 день

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

Вага тари:                            1/1 (0,980 кг лак), 12/1, (12 кг лак), ½ (0,490 кг лаку)  

Умови зберігання:             4°-43°C температура в приміщенні та відносна вологість повітря   0-95%, 
                                                           без попадання прямих сонячних променів.

Термін придатності:             12 місяців 24°C

Грудень 2017р. 
Згідно досліджень, технічні дані, що містяться в цьому документі, є достовірними і точними на дату публікації і можуть бути змінені 
без попереднього повідомлення. Користувачі повинні зв'язатися з офіційними представниками компанії «Akiş Boya» на території 
України – «Aspect-Solution Ukraine», щоб перевірити правильність та достовірність вказаної інформації. Ми гарантуємо нашим 
продуктам відповідність контролю якості Akiş Boya Admiral® є зареєстрованою торговою маркою Akiş Boya

www.aspect-solution.com.ua

ДОДАТКОВО: * При сушці акрилового лаку Admiral в печі 30 хвилин при температурі 60 градусів, повне 
висихання може бути прискорено. 
УВАГА: Матеріал вогненебезпечний, зберігайте їх у місцях, недоступних для дітей. При нанесенні 
забезпечте достатню вентиляцію в області застосування.


