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2K HS-Primer 4:1 sort 

Egenskaber 

 
4CR 2K HS fylder kan bruges  

a) Kompakt fylder eller 

b) Grundfylder 

Kan også bruges små reparationer uden risiko for løberdannelse. 

 

VOC tal 

 
EC grænseværdien for produktet (kat. B/c): 540 g/l 

(2007) 

Produktet indeholder max. 500 g/l VOC 

 

Henvisning 

 
Når 4210 bruges på blankt metal, skal der forbehandles med med 4CR hæfteformidlere (f.eks. 4CR 4100 eller 

4370). Små stål- og jernoverflader op til håndfladestørrelse kan overlakeres direkte.  

 

Forarbejdning 

 
Forarbejdningsbetingelser: Fra +10°C og op til 75 % relativ luftfugtighed.  

 
Hvis produktet bruges som dæklak kan der tilsættes op til 25 % 2K akryllak. Fortyndes til ca 15 s mm DIN, direkte 

overlakering våd-i-våd efter mindst 15 minutter. 

 
Luft / overliggende kop - 

Sprøjtetryk: 2 – 2,5 bar 

Sprøjtedyse: 1,5 – 1,8 mm 

Sprøjtegange: 2 – 3 (2-5 min. afluftning mellem sprøjtegangene) 

 
Airless / Airmix: 

Sprøjtetryk: 120 - 150 bar 

Sprøjtedyse: 0,33 mm 

Sprøjtegange: 1 - 2 

 
Tørring: 

Slibbar (med slibepapir P 400 tør ved 1-

lagslakeringer, ved 2-lagslakeringer 

anbefales forarbejdning med slibepapir P 

500) 

Objekttemperatur 20 °C: efter ca. 3 - 5 timer 

Objekttemperatur 20 °C: efter ca. 30 - 40 

min. 

 

Tekniske data 
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Pot life Ca. 1 time med 0407 extra fast, ca. 2 timer med 0407 fast 

Sprøjteviskositet 20°C a) 25 - 30 s 4 mm DIN, b) ufortyndet 

Hærder 0407 

Blandeforhold 4 : 1 efter volumen 

Rækkeevne 5 - 6 m²/l 

Farve sort 

Lagtykkelse/ tørfilm a) 50 - 80 µm b) - 300 µm 

Afluftning ca. 10 - 15 min. før ovntørring 

Fortynder 0505, a) ca. 5% b) uden fortynder 

 

Lageropbevaling 

 
Opbevares tørt og frostfrit. 

Mindst 3 år ved opbevaring i lukket originalemballage. 
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