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Art. 21002 - Booth Mask Stick 
- Tacky Coating 25 l

21002 – 25 l 

Beskrivelse 
En transparent, vandfortyndbar lak med en stor andel af specielt udvalgte harpikser og klæbestoffer. Ved 
stuetemperatur dannes en klæbrig beskyttelsesfilm til sprøjtekabinevægge. Den påførte lakfilm samler 
støv og sprøjtetåge etc. og bidrager til at holde sprøjtekabinen ren og fri for luftbårne partikler. Det høje 
tørstofindhold i lakken giver produktet en længere holdbarhed. Filmen fjernes let med vand, og en ny film 
kan straks påføres.

Egenskaber 
• Klar lak
• Vandfortyndbar – ingen opløsningsmidler
• Højt tørstofindhold – forlænger lakfilmens levetid
• Kan afvaskes med vand – nem at rengøre
• Kan påføres igen med det samme

Fordele 
• Samler en høj koncentration af støv og sprøjtetåge
• Holder kabinen fri for luftbårne partikler
• Forbedrer arbejdets kvalitet
• Kabinen forbliver som ny

Anvendelse 
Sprøjtekabiner til:  Automotiv produktion og lakering, møbler, fly, vindmøllevinger osv. 
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Forarbejdning 
I nye sprøjtekabiner med malede eller kunststof indervægge anbefales det rense væggene med en 2-5 % 
Aquabrite opløsning for at fjerne alle olie- og fedtrester. Undergrunden skal være fuldstændig tør inden 
påføring for at give en ubrudt overflade. 

PISTOLER:  Brug en sprøjtepistol med en dysestørrelse på 1,8 mm. En enkelt sprøjtegang med en  
           temmelig tyk stråle skulle give tilstrækkelig dækning. Det er vigtigt at sikre, at lakfilmen

       påføres i en jævn sprøjtegang, så der ikke efterlades ulakerede områder.
PENSEL:     Påfør et tyndt lag og undgå at danne dråber og løbere. 
RULLE:       Et lag er tilstrækkeligt. 
Lagtykkelsen skal være 40 µ. 
Efter brug rengøres værktøjerne med vand.  

Lakken er egnet til de fleste sprøjtekabiner med en belægning af 2K polyuretan lak, 2K epoxy eller andre 
ovnhærdere lakker. Vær altid forsigtig ved “ikke hærdede” lakker som cellulose og almindelig husmaling 
og lav en først en prøve på en lille overflade, især hvis kabinen kun opvarmes til lave tørretemperaturer. 
Lakfilmen er effektiv i mere end 50 arbejdstimer ved lave tørretemperaturer og skal i de fleste tilfælde 
fjernes hver 3.-5. uge og påføres på ny. Kontroller regelmæssigt, om filmen stadig er klæbrig og nem at 
fjerne. I sprøjtekabiner, som regelmæssig opvarmes til 50-80°C, skal lakken oftere fjernes og påføres 
igen, da den udtørrer og filmen bliver sværere at fjerne (men også på grund af meget sprøjtetåge). 

Egenskaber 

Konsistens:  
Viskositet: 

Farveløs, flydende
140 – 160 sek. Flow Cup No.4 

Vægtfylde:  1.07 – 1.09 
Tørstofindhold:  < 30% 

Rækkeevne: 6- 8m² @ 40μ lagtykkelse

Flammepunkt:  
Lageropbevaring:

Ikke brændbar 
2 år efter produktionsdato, hvis det opbevares korrekt

Lageropbevaring
Opbevares køligt og tørt uden direkte sollys, mellem +5°C og +40°C. 
Tåler ikke frost. 

Inden brug anbefales det lave prøver på ± 0,5-1 m² for at sikre, at undergrunden ikke bliver angrebet og at filmen er 
nem at fjerne.   

Alle anbefalinger og oplysninger er givet ud fra den viden, vi har i dag. Vi kan ikke garantere et bestemt 
arbejdsresultat eller gøres juridisk ansvarlige. Det er op til anvenderen selv at teste produktets egnethed til bestemte 
opgaver inden brug. 

Oplysningerne i dette dokument skal betragtes som ren information. Producenten giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar for reklamationer.
Brugsanvsininger og/eller sikkerhedsforskrifter kan rekvireres. Alle informationer, produkter eller ydelser kan til enhver tid ændres uden forudgående information. 
Den sidste version af vores generelle almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende. Der tages forbehold for trykfejl, tastefejl og evt. misfortolkninger.
De angivne værdier er gennemsnitsværdier og er ikke gyldige som minimum eller maksimum værdier for specifikke anvendelser. Det er op til anvenderen selv at teste 
produktets egnethed til bestemte opgaver inden brug. 
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