
Kun til erhvervsmæssigt brug! Oplysningerne i dette datablad svarer til den viden, vi har i dag og er baseret på mangeårig erfaring med fremstilling af produktet. 

 

 

4200 
 

Anvendelsesteknisk information  2014-11-03/1/2 
  

 

Blandeforhold 

 

HS 2K fylder 4:1 lysegrå 

Egenskaber 

 
2K-HS fylder kan bruges som: 

a) Kompakt fylder 

b) Grundfylder 

Kan også bruges til små reparationer (spot repair) uden risiko for løberdannelse. Hurtig 

gennemhærdning. Udmærket slibbarhed. 

 

VOC tal 

 
EU grænseværdi (Kat. B/c): 540 g/l  

Dette produkt indeholder max. 500 g/l VOC 

 

Henvisning 

 
Når 4200 bruges på blankt metal, skal der forbehandles med 4CR hæfteformidlere 
(f.eks. 4CR 4100 eller 4370). Små stål- og jernoverflader op til håndfladestørrelse kan overlakeres direkte.  

 

Forarbejdning 

 
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: 2,0 - 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-lags lakeringer, ved 2-lags lakeringer anbefales brug af slibepapir P 500 

tør) 

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

Objekttemp. 60 °C: efter ca. 30 - 40 min. 

 

 

Tekniske data 

 

4:1 efter volumen 
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Hærder 0407 

Fortynder 0505 a) ca. 5 % b) uden 

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

Pot-life ca. 1 time med 0407 ekstra kort, ca. 2 timer med 0407 kort 

Lagtykkelse a) 50-80 µm b) op til 300 µm 

Rækkeevne 5 - 6 m² / liter 

Farve lysegrå (ca. RAL 7035) 

Afluftningstid ca. 10 – 15 min. før ovntørring 

 

Lagerholdbar 

 
Opbevares tørt og frostfrit. 

Mindst 3 år i uåbnet originalemballage.  
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