
Anvendelsesteknisk information.

·
· Høj lysbestandighed
· Til anvendelse både indendørs og udendørs
· Let at påføre
· Det er muligt at opnå 5 glansgrader
· Struktureffekt mulig

Kun til erhvervsmæssigt brug. 
I-datablad nr. DK / Acryl 100 / 01

PercoTop® 
Akryl 100 Toplak

2K-Dæklak på akrylharpiksbasis

An Axalta Coating Systems Brand
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Undergrund.

1.

2.

3. PVC og pulverlakeret undergrund.

Slibes tørt med excenter eller støvafsugning P320 - 500

eller
våd med slibepapir P600 - 800.

Blandeforhold: 2:1 efter volumen med 2:1 efter vægt med

5:1 efter volumen med 5:1 efter vægt med

Forarbejdningstid: 2 timer ved +20°C PercoTop® Hærder kort CS 702
3 timer ved +20°C PercoTop® Hærder Standard CS 701/704

Fortynder: PercoTop® Fortynder 2K CS 602
PercoTop® Fortynder kort CS 603
PercoTop® Standardfortynder CS 600

Bemærk: 1.

2.

Flader, der er grundet hhv. påført fylder 
(se den Anvendelsestekniske Information 
"Lakopbygninger")

(se den Tekniske Information Lakering af vinduesrammer 
SYS 951.2)

PercoTop®
Hærder kort CS 702

PercoTop® Hærder
Standard CS 701

PercoTop® Hærder
Standard CS 701

Egnede undergrunde: Udhærdet, opløsningsmiddelfast, velholdt og slebet 
fabriks- eller gammellakering

Forbehandling af undergrunde:

Forarbejdning. 

Omrør tonepastaerne og bindemidlet omhyggeligt inden 
brug. 
Efter afvejning af de enkelte komponenter skal 
blandingen røres godt op.

Det anbefales at sammenligne farven inden påføring.

Inden videre forarbejdning renses de slebne undergrunde 
endnu engang omhyggeligt for støv, slibemiddelrester og 
andre urenheder med PercoTop® Multirens CS 400.

Fabriks- eller gammellakering hhv. PercoTop® 
Hæftegrunder 010 / 040 renses grundigt med PercoTop® 
Multirens CS 400.

PercoTop®
Hærder kort CS 702
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Sprøjtegange:

Elastificering:

Struktureffekt:

Tørring.

Lufttørring:
støvtør: 60 minutter
håndterbar: 4 - 8 timer
tør: 24 - 30 timer

Fremskyndet tørring: 10 - 20 minutter

* Se fabrikantens anbefalinger!

Sprøjtedyse*: 1,3 - 1,5 mm

HVLP
Tryk-
kedel

Påføringsmetode:

Over- og un-
derliggende 

kop
pistoler

Fortyndertilsætning +20°C 
materialetemperatur:

                   0% PercoTop® Hærder Standard CS 701
          15 - 20% PercoTop® Hærder kort CS 702

Forarbejdningsviskositet
4 mm, +20°C, DIN 53211:

20 - 22 sekunder

2 sprøjtegange

2,5 - 3 bar

Materialetryk*: -

Forstøvertryk*: 2,5 - 3 bar 2 - 3 bar

Dæklakken kan elastificeres ved tilsætning af 10% 
Permasolid® Elastisk Additiv 9050.

Anbefalet tørfilmlagtykkelse: 50 - 60 µm

Ved +20°C rumtemperatur:

Afluftningstid:

Ved tilsætning af maks. 10% Multitex Additiv opnås 
forskellige struktureffekter.
Multitex Additiver er farvetoneneutrale, men reducerer 
glansgraden
(Ikke til forarbejdning med airmix/airless, elektrostatisk).

1,3 - 1,5 mm 0,8 - 1,1 mm

- 0,5 - 1,5 bar

Tørretid
og temperatur:

30 minutter
ved +60°C 
objekttemperatur:
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Sikkerhedsinformation.

Se Sikkerhedsdatabladet.

Fysiske data.

Leveringsviskositet:

Flammepunkt:

hvid sort sort

Tørstofindhold: 62,8 vægt% 53,3 vægt% 57,0 vægt%

Vægtfylde: 1,19 g/cm³ 0,98 g/cm³ 1,00 g/cm³

Rækkeevne*: 10,1 m²/l
ved 40 µm tørfilmlagtykkelse:

* Rækkeevnen er beregnet ud fra den anbefalede lagtykkelse og det procentuelle volumentørstof. Ligeledes er der ikke taget hensyn til tab 
ved forarbejdningen. 

1,17 g/cm³

64,9 vægt%

Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen 
(EF nr. 1272/2008).

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende 
udstyr under arbejdets udførelse.

24°C

med PercoTop® Hærder 
kort CS 702

hvid

9 m²/l

sort = 70 - 80 sekunder
hvid = 60 - 70 sekunder
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Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Tlf. ++49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax ++49 (0) 2234 / 6019 - 4100

Information

Ovenstående oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag. Denne information skal revideres, såfremt nye erfaringer bliver disponible. 
Alle data omfatter de normale produktegenskaber og gælder kun for det pågældende materiale; dataene gælder ikke i kombination med 
andre materialer, additiver eller andre processer, medmindre det er udtrykkeligt angivet. De angivne data skal ikke ses som fastsatte 
specifikationsgrænser eller alene danne grundlag for forarbejdningen. De er ikke beregnet til erstatte nogen form for test eller prøve, som 
kræves for at fastslå,om materialet er egnet til det specielle formål. Da producenten ikke kender alle de aktuelle betingelser på værkstedet, 
giver fabrikanten ingen garanti og påtager sig intet ansvar i forbindelse med enhver omgang med disse informationer. Intet i dette datablad 
skal betragtes som en tilladelse til eller en anbefaling til at krænke nogen patentrettigheder.
Dette datablad erstatter alle forrige versioner.

Copyright© 2013, Axalta Coating Systems, LLC og alle associerede selskaber. Axalta logoet, Axalta™ , Axalta Coating Systems™ og alle 
produkter betegnet med ™ eller ® er varemærker eller registrerede varemærker under Axalta Coating Systems, LLC og alle associerede 
selskaber. Axalta varemærker må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter eller ydelser, der ikke er en del af Axalta.

www.spieshecker.com
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