
 

Anvendelsesteknisk information nr. 0400-DK 
  DÆKLAK  

 

 
STD:  1000 ml + 

100-200 ml 
 

HE: 1000 ml + 
HR101 100 ml 

Ø 1,2-1,4 mm 
Traditionel eller 
HVLP 
Sprøjtegange: 2 

10-20 µ 20°C –50% RLF: 
30 minutter 

+5 – +35°C 

 
 

 

 

BESKRIVELSE 
Vandfortyndbar mat basislak til tolags-lakeringer i metallic-, mica- og uni-farvetoner.  
 

 
ANVENDELSESOMRÅDE 
Til to-lagslakeringer, hel- og dellakeringer af personbiler, lastbiler og motorcykler.  
 

 

EGENSKABER 
· Nem og alsidig forarbejdning med 2 forskellige processer (standard og HE). 
· Ensartet mat overflade. 
· Udmærket dækkeevne og rækkeevne (HE p r o c e s ). 
· Hurtig forarbejdning (HE proces) og tørring. 
· Excellent lakstand i hele opbygningen 
· Udmærket optisk og mekanisk langtidsbestandighed 
· Nem at forarbejde og reparere 
· Miljøvenlig, VOC  120 g/l (vand inkluderet) 

 
 

FORBEHANDLING AF UNDERGRUNDEN 

Påfør grunder- eller isoleringsfylder. Tørslibning (P400 tør eller P800 våd). Affedt med 00665 
HYDROCLEANER LANG / 00699 HYDROCLEANER. 
Gammellakering slibes omhyggeligt og affedtes med 00665 HYDROCLEANER LANG / 00699 
HYDROCLEANER. 
Når der bruges fylder i våd-i-våd systemer, påføres HYDROFAN basislak efter afluftningstid (se 
Anvendelsesteknisk information for den anvendte fylder). 

 
 

FORARBEJDNING 

Påsprøjtning. 
Blandeforhold: Volumen og vægt 
HYDROFAN basislak (farve iht. recept) 1000 enheder 

 

STANDARDPROCES 
HF900-HF920 HYDROFAN FORTYNDERE 100-200 enheder 

 

STANDARDPROCES (for sorte og mørke farver) 
HR912 HYDROFAN EASYFLOW REDUCER 100-200 enheder 

 

HIGH EFFICIENCY PROCES (se ATI nr. 0696???) 
HR101 HYDROFAN ONE STEP ADDITIVE 100 enheder 

N.B. Når der overlakeres med klarlak MC380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT, skal basislakken 
aktiveres med 5 % HH980 HYDROFAN BASECOAT ACTIVATOR. 
DIR 2004/42/CE: Dæklakker IIB/d – VOC i sprøjteklar blanding 420 g/l 
VOC tallet for dette produkt i sprøjteklar blanding er max. 420 g/l 
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Optimale sprøjtebetingelser: 
HF900 HF920 HR912 HR101 

Sprøjtetemperatur 15-25 °C 25-35 °C 20-30 °C 20-30 °C 

RLF 35 – 85 % 
 

Ø sprøjtedyse: 1,2 – 1,4 mm traditionel 
Sprøjtetryk: Se producentens anbefalinger 
Tørfilmlagtykkelse: 10 - 20   
Teoretisk rækkeevne: 1 kg blanding = 8 – 9 m2  ved 20 µ; 1 l blanding = 8,5 – 9,5 m2  ved 20 µ 

 
STANDARDPROCES (hel- eller dellakeringer): 
· En tynd sprøjtegang. 
· Lad basislakken aflufte til mat.   
· En regelmæssig sprøjtegang. 
· Ved metallic og mica farver påføres en tynd effektgang ved lavt tryk, inden lakken matterer, for at opnå den 

rigtige effekt og farvetone.  Det er dog muligt at påføre den tynde afsluttende sprøjtegang på en tør basislak 
(fuldstændig mat). Det kan påvirke slutresultatet (farvemetameri - udseende). 

· Ved ikke-dækkende farver, efter den regelmæssige sprøjtegang, ventes til fuldstændig mattering og en ekstra 
sprøjtegang påføres. 

· Ved trelags farver anbefales det at aktivere basislakken med HH980 – påfør den første farve til den dækker, 
afvent fuldstændig afluftning. Derefter påføres effektfarven iht. recepten med 1-2 regelmæssige sprøjtegange 
våd-i-våd.   

 
   HIGH EFFIENCY PROCES (se ATI nr.  0696) 

Udtoning af dellakeringer 
For korrekt udførelse af en dellakering se System information nr. 010 og Anvendelsesteknisk information nr. 0552 
HF555 HYDROFAN FADE-OUT BLENDER eller lakopbygning i Systeminformation nr. CV036 (Airtech proces). 

 
 

 
AFLUFTNINGSTID 

Afluftning før påføring af klarlak: 
30 min. ved 20 °C og  50 % relativ luftfugtighed eller 5 – 10 min. ved 40-60 °C 

 
BEMÆRK: Vær sikker på, at HYDROFAN filmen er ensartet mat. Tørretiden er stærkt afhængig af temperatur 
og relativ luftfugtighed. Ved ovntørring må luftmængden ikke være lavere end 12.000 m3/time (mindst 18.000 
m3/time anbefales) . 
Lavere temperaturer og høj relativ luftfugtighed forlænger vandfordampningen væsentligt.  

 
 

 
OVERLAKERINGER 

· Alle klarlakker fra REFINISH p r o g r a m m e t  
· MC380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT (på HYDROFAN Basecoat + 5 % HH980) 

 
 

HENVISNINGER 

Rengør sprøjtepistoler omhyggeligt med vand umiddelbart efter brug. Herefter rengøres med HF800 
HYDROFAN GUN WASHER for at fjerne lakrester.  
Endvidere anbefales det at filtrere produktet med 125 µ gaze (2000 masker), inden lakering. 

 
 

TÅLER IKKE FROST!! Opbevares ved: +5° – +35 °C 
Pot-life for blandede men IKKE FORTYNDEDE farver er praktisk taget ubegrænset og må kun opbevares i 
tætlukkede plastikdåser. Pot-life for farver aktiveret med HH980 er 2 timer ved 20 °C. 
 
Anvendelsesteknisk information 

nr. 0400 DK. - 02/2016 

 

Produktet forhandles i DK af: Baden-Jensen A/S, Ballerup 44 66 68 00 / Kolding 75 50 21 88. 

 

Oplysningerne i dette datablad er resultatet af omhyggeligt udførte tests afgivet i god tro og ud fra den viden, vi har i dag. 
Oplysningerne skal betragtes som ren information. Producenten giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar for reklamationer. 
Det er op til anvenderen selv at teste produktets egnethed til bestemte opgaver inden brug. KUN TIL ERHVERSMÆSSIGT BRUG. 

Oversættelse - der tages forbehold for evt. misfortolkninger. 
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