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2K HS-Clearcoat 7220 

 

Egenskaber 

 
Glansgrad 10% (15 - 20 GE ved 60°), som mat lak eller som tilsætning i silkematte eller silkeblanke klarlakker. VOC-

konform akryl klarlak til hel- og dellakeringer på opløsningsmiddelholdige og vandfortyndbare basislakker til brug på 

personbiler. Høj vejrbestandighed samt høj kemisk og mekanisk bestandighed.  

 

VOC indhold 

 
EU-grænseværdi for produktet (Kat. B/e): 840 g/l 

Produktet indeholder max. 495 g/l VOC 

 

Henvisning 

 
For at opnå en ensartet glansgrad på store flader på personbiler, anbefales det at lakere sidst på dagen 

og lade lakken tørre natten over ved rumtemperatur.  

 

Produktforberedelse 

 

 
Forarbejdning: fra +10 °C og op til 75 % relativ luftfugtighed. 

 
HVLP 

Sprøjtetryk: 2,0 - 2,5 bar (dysetryk: 0,7 bar) 

Sprøjtedyse: 1,3 - 1,4 mm 

Sprøjtegange: ½ sprøjtegang og + 1 fuld sprøjtegang 

 
Luft / sprøjtekop 

Sprøjtetryk: 3 - 5 bar 

Sprøjtedyse: 1,3 - 1,5 mm 

Sprøjtegange: ½ sprøjtegang + 1 fuld sprøjtegang 

 
Afluftningstid 

5 - 10 min. mellem sprøjtegangene 

30 - 45 min. før ovntørring 

 
Tørring 

Objekttemperatur 20 °C: støvtør efter 30 min., håndterbar efter 12 timer, montagefast efter 24 timer 

Objekttemperatur 60 °C: støvtør efter 5 min., håndterbar efter 30 min., montagefast efter 2 timer 

 

Mulige glansgrader 

 
Silkemat: 

4CR 7220 + 4CR UHS Clearcoat i blandeforhold 7:1  

 
Silkeblank: 

2286-0
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4CR 7220 + 4CR UHS Clearcoat i blandeforhold 4:1 
 

halvblank 

4CR 7220 + 4CR UHS Clearcoat i blandeforhold 3:1 

 

 

Tekniske data 

 
 

Rækkeevne 10 - 12 m² / l 

Lagtykkelse / tørfilm 50 - 60 μm 

Pot-life (20° C) 1 time 

Sprøjteviskositet 20° C 16 -17 s 4 mm DIN 

Fortynder 25 % 4CR 0505 

Hærder / blandeforhold 0407 (2:1) / 0408 (3:1) 

 
Lageropbevaring 

 
Opbevares tørt og frostfrit. 

Lagerholdbarhed mindst 3 år i uåbnet originalemballage.  
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