
POLITEK PLUS ACRYCLEAR HS® 2K АКРИЛОВИЙ ЛАК С2141
Опис продукту: 
Акриловий швидковсохнучий лак з високою кінцевою 
твердістю. Відрізняється гарним розтіканням та блиском. 
Продукт призначений для професійного застосування в
лакофарбувальних роботах.
 Особливості використання:
Застосовується для всіх базових покриттів (металіки, перламутри, 
стандартні базові кольори,) а також акрилових фарб.  

Поверхні для нанесення:
• Стандартні базові кольори
• Всі бази металіків 
• Всі бази перламутрів
• Акрилові емалі 

Підготовка поверхні: 
Нанесення на базові кольори . Після змішування компонентів слід почекати 15-20 
хвилин перед  нанесенням лаку.
Протріть поверхню антистатичною серветкою перед нанесенням лаку на базову фарбу. 

Змішування:
Об’єм  
100 частин Politek Plus Acryclear HS® 2K Акриловий лак /50 частин Politek Acryhard HS® UV 2K 
Універсальний Акриловий затверджувач 0-5%/ Універсальний Акриловий розчинник 

Технічні характеристики:

 Метод наненсення:                                                           Фарбопульт

 Сопло пістолета:                                                                1.3-1.6 мм

 Тиск при нанесенні:                                                           3.0-3.7 Бар  

 В’язкість DIN CUP 4/20°C:                                                16-18 секунд

 Кількість шарів:                                                                   1,5-2 шари

 Життєдіяльність суміші при нанесенні (20 °C):      4 години (При додавання Politek® Прискорювача 
                                                                                                                                     реакції життєздатність суміші буде зменшуватися) 

 Максимальна рекомендована товщина                   45-60 µm (при нанесенні в 1,5-2 шари)
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Нанесення:
Час між шарами може змінюватися в залежності від температури в камері.
Очистіть фарбопульт відразу після нанесення.
Витримка між шарами: 10-15 хвилин 
*Витримка між шарами може змінюватися в залежності від температури в камері. 

Час висихання:  

  20°С                                12 годин

  ІR сушка                       5-8 хвилин

  Запікання (60°С)     30 хвилин 

Полірування:
Лакове покриття готове до полірування мінімум через 1 годину після охолодження. 

Атмосферна сушка: 24 години
Примусова сушка (Після охолодження): 16 годин

При необхідності пошліфуйте абразивом для мокрої шліфовки Р1500-2000 або 
звичайним абразивним папером Р1500-3000 перед поліруванням.

Примітка: Рекомендується полірувати лакове покриття протягом 48 годин після 
нанесення фінішного шару лаку.

Термін придатності: 
2 роки в закритій тарі при температурі від +5°C до +20 °C

Техніка безпеки:
Будь ласка ознайомтесь з інформацією на етикетці.  
Під час нанесення продукту використовуйте відповідне захисне обладнання та окуляри. 
В робочих приміщеннях необхідно забезпечити хорошу вентиляцію повітря. 
 

Офіційний імпортер в Україні
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