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LECHSYS EFFEKT LAKKER

      

BESKRIVELSE:

Et alsidigt farvetonesystem bestående af 33 basisfarver med en stor pigmentkoncentration og en serie
af forskellige bindere til fremstilling af både basislakker, toplakker og grundere/fyldere til 
imødekommelse af industriens krav mht. metallic-, perlemors- og unifarver i etlags og tolags systemer.

BINDERE:

29902 2K Dødmat Basislak (to-komponent basislak med direkte vedhæftning på ABS, PC/ABS og grundede
undergrunde)
29903  1K MAT BASISLAK (en-komponent basislak til grundede undergrunde)
29920  MULTI PLAST PRIMER (to-komponent hæftegrunder til direkte vedhæftning på kunststof)
29945  2K GRIP BASISLAK (to-komponent mat basislak med direkte vedhæftning på ikke jernholdige metaller)
29946  1K METALGRIP (en-komponent ovntørrende, silkemat toplak med direkte vedhæftning på metaller)
29947  2K PLASTICGRIP (to-komponent etlags silkemat toplak med direkte vedhæftning på kunststof og ikke
jernholdige metaller)

FARVEBLANDING:

Følgende recepter er tilgængelige på Lechlers receptprogram:

MASTER CHROMA EFFEKT 
RAL 841 GL (bly-fri)
Storvogne (metallic)

Systemet referencer til farveprøver:

MASTER CHROMA EFFECT (97595) 

Serien af koncentrerede Lechsys Effect Basisfarver er omhyggeligt testet og kan garantere en konstant
farvepasning.

Binderne leveres i dåser med plads til at tilsætte tonefarver iht. den ønskede recept. Det sparer en del arbejde
i blanderiet med omhældning af bindere og minimerer samtidig mængden af tømte dåser, der skal bortskaffes.
Samtidig leveres dåserne til forbrugeren med den originale etiket.

ADVARSLER

Alle matte basislakker kan overlakeres med alle blanke og matte akryl klarlakker fra vort system, dog er det
kun 29945 der kan overlakeres med SOFT TOUCH klarlak (31575). 

29947 2K PLASTICGRIP blandet med 09830 GLASS ADHESION PROMOTER kan bruges til lakering på glas 
(til indendørs møbler).
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For alle to-komponente produkter, der er luft- eller ovntørrede ved lavere temperaturer end de, 
der er angivet i det tekniske datablad anbefaler vi at vente mindst 7 dage inden emnerne udsættes hård belastning
(vand, fugtighed eller kemiske stoffer).

BLANDEFORHOLD
HÆRDERE FORTYNDER

KODE NAVN KARAKTERISTIK

Blandet efter

volume 

FARVE/

BINDER  KODE % Vol KODE % Vol. 

LS902
(29902)

2K DØD MAT BASISLAK
2K basislak med direkte vedhæftning på
ABS og PC/ABS og på grundede undergrunde 50/50 29355 10 00824-00825 50-80 

LS903
(29903)

1K MAT BASISLAK
Basislak til grundede
undergrunde 50/50 00824-00825 50-80 

LS920
(29920)

MULTI PLAST PRIMER Grunder til kunststof  30/70 SE TEKNISK
INFORMATION

SE TEKNISK
INFORMATION

  
  

LS945
(29945)

2K GRIP BASISLAK
2K mat basislak med direkte
vedhæftning på ikke-jernholdig metaller 50/50 29355 10 00824-00825 50-80 

LS946
(29946)

1K METALGRIP 
1K ovntørrende, silkemat toplak
med direkte vedhæftning på metaller 50/50 00824-00825 60-80 

LS947
(29947)

2K PLASTICGRIP 
2K etlags silkemat toplak
med direkte vedhæftning på kunststof og ikke-
jernholdige metaller

50/50 29355 20 00527 70-100 

Ved fremstilling af farveprøver - anvend maks. 40% af metallic-eller perlemors tonefarverne 

og suppler med 29999 MIX AGENT eller unifarver til 50% af blandingen.

De resterende 50% udgøres af binderen.

Matheden øges ved at erstatte op til 20% af basisfarverne med

29997 matteringsmiddel.
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