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FORTYNDER 

LECHLER S.p.A.  22100 Como Italy – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111 

HR915  
HYDROFAN EXTRAFLOW REDUCER 

         1000 ml + 

100-200 ml

BESKRIVELSE
Viskositetsregulator til brug i HYDROFAN HE basislak systemet. 

ANVENDELSESOMRÅDE
Som tilsætning til farver blandet med HYDROFAN til hel- og dellakeringer for at forbedre og lette flydningen 
ved høje temperaturer og/eller høj luftgennemstrømning i sprøjekabinen. 

EGENSKABER 









Brugsfærdigt produkt i en praktisk hydro flaske med doseringslåg.  
Forbedrer forarbejdningen og flydningen.  
Ændrer ikke de kemiske-fysiske produktegenskaber.  
Signifikant reduktion af viskositeten i det brugsfærdige produkt, specielt i mørke farver. 

FORARBEJDNING 

Volumen og vægt 
1000 enheder 

Påsprøjtning 

Blandeforhold: 

HYDROFAN (farve iht. til recept) 
HR915 HYDROFAN EXRAFLOW REDUCER  100-200 enheder

- Det er muligt at bruge HR915 i højere procentdele, når det er nødvendigt for at opnå specielle farver  
(se speciel teknisk information for lakopbygningen).

- For “One Step” forarbejdning kan der tilsættes 10 til 20 enheder HR915 til de specielle additiver (HR100-
1-2) for at indstille viskositeten i forhold til farve og temperatur. 

N.B. Skal man overlakere med klarlakken MC380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT, skal den 
matte basislak aktiveres med 5% of HH980 HYDROFAN BASECOAT ACTIVATOR.  

Ø sprøjtedyse: 1,1-1,2-1,3 mm traditionel eller HVLP 
Sprøjtetryk: som anbefalet af pistolproducenten
Antal sprøjtegange: se ATI nr. 0400.

BEMÆRK 

TÅLER IKKE FROST: Lagertemperatur  + 5°- +35° C. 
Blandede men IKKE fortyndede farver har praktisk taget ubegrænset pot-life og må kun opbevares i 
tætlukkede plastikdåser. Pot-life for farver aktiveret med HH980 er 2 timer ved 20°C. 
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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 ERHVERVSMÆSSIGT BRUG. Oversættelse - der tages forbehold for 
evt. misfortolkninger.




