
Oplysningerne i dette datablad svarer til den viden, vi har i dag og er baseret på mangeårig 

erfaring med fremstilling af produktet. 

 

 

 

2K UHS-Clearcoat + 

Egenskaber 

 
4CR 2K UHS-Clearcoat + er en VOC konform akryl klarlak til hel- og dellakering af personbiler og storvogne. 

Brillant lakstand og optimal flydning på opløsningsmiddelholdige og vandfortyndbare basislakker.  

- VOC konform 

- Nem forarbejdning 

- Optimal gennemhærdning ved ovntørring, også ved rumtemperatur  

- Høj vejrbestandighed  

- Høj kemisk og mekanisk bestandighed 

- Også egnet til carbon lakering 

 

 

VOC værdier 

 
EU grænseværdien for dette produkt (kat. B/d):  

420 g/l  

Dette product indeholder max. 420 g/l 

VOC 

 

 

Henvisning 

 
 
Hærder til hellakering: 0408 standard 

Hærder til dellakering: 0408 fast (eller 0408 standard med fortynder 0500)  

Klarlak og hærder indstilles og fortynder tilsættes.  

For at opnå optimal gennemhærdning anbefales fremskyndet tørring. Ved tørring ved rumtemperatur 

anbefales brug af 0408. 

 

Også egnet til beskyttelse af neonfarver (dagslysfarver).  

4CR 7262 kan poleres umiddelbart efter fremskyndet tørring.  

 

 

Forarbejdning 

 
HVLP: 

Sprøjtetryk: 2,5 - 3 bar (indvendigt tryk: 0.7 bar)  

Sprøjtedyse: 1,3 – 1,4 mm 

Sprøjtegange: ½ sprøjtegang efterfulgt af 1 normal sprøjtegang 

 
Luft / Overliggende kop: 

Sprøjtetryk: 3 - 5 bar 

Sprøjtedyse: 1,3 – 1,5 mm 

Sprøjtegange: ½ sprøjtegang + 1 normal sprøjtegang 
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Oplysningerne i dette datablad svarer til den viden, vi har i dag og er baseret på mangeårig 

erfaring med fremstilling af produktet. 

 

 

Afluftningstid: 1 - 10 min. mellem sprøjtegangene 

Tørring: 

Objekttemperatur 20°C: Kan overlakeres efter 1 min., 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. 

 

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

 

Tekniske data 

 
Blandeforhold 2:1 efter volumen 

Hærder 0408 

Fortynder 5 % (0505 eller 0500 (med hærder 0408 standard) 

Sprøjteviskositet 20° C 19 - 22 s 4 mm DIN 

Pot life ved 20°C 1 time (0408 fast), 2,5 time (0408 standard) 

Lagtykkelse / tørfilm 50 - 60 μm 

Farve Gennemsigtig 

Rækkeevne 10 - 12 m² / l 

 
Lageropbevaring 

 
Holdbarhed: Mindst 3 år i uåbnet originalemballage. 
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