
 

Anvendelsesteknisk information Nr. 0693-DK 
  KLARLAK  

 

 
1000 ml + 
500 ml + 

100-150 ml 
 

Pot-life ved 20 °C: 
20-45 min. 

18-20 " DIN 4 
ved 20 °C 

Ø 1,2 1,3 mm 
2- Atm 
Sprøjtegange: 
½ + 1 

Ovntørring: 60 
°C: 15 -35 min. 
50 °C: 20-45 min. 
Power process: 
5 min. v. 60 °C 
10 min. v. 50 °C 

Ved 20 °C: 
Håndterbar: 
2-4 timer  
Gennemhærdet: 
12-24 timer 

4 min. af luftning 
10 min. max. ydelse 

 
 

 

BESKRIVELSE 

Hurtigttørrende 2K UHS akryl klarlak, som er let at påføre (VOC indhold < 420 g /l). 
 

 

ANVENDELSE 
Velegnet til førsteklasses tolags-lakeringer i uni-, mica- og metallic farver. Anbefales til reparations-, del- og 
hellakeringer af personvogne, hvor procestiden og -omkostningerne optimeres under særlige lakeringsforhold 
(lave temperaturer) og udstyr (ineffektive kabiner) optimeres.  

 
 

EGENSKABER 

 Nem og fleksibel forarbejdning med gode resultater 
 Fremragende rækkeevne 
 Hurtig ovntørring, som gør det muligt at reducere tørretemperaturerne og optimere processerne 
 Fremragende gennemhærdning også ved lufttørring  
 God polerbarhed 
 God sluthærdning og glat overflade  
 Flot glans 
 Rigtig god vejrbestandighed 

 
 

FORBEREDELSE AF UNDERGRUNDEN 

Undergrunde lakeret med HYDROFAN basislakker.  
 

 

FORARBEJDNING 

Med konventionelle og HVLP sprøjtepistoler.  
 

Blandeforhold (vægt/volumen) Standardproces Power process 
MC405 MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT  1000 enheder 1000 enheder 
MH100-110-115-120 MACROFAN UHS HARDENERS (hærdere) 500 enheder 500 enheder (MH120) 
00740-00741-00742-00755 THINNERS AUTOREFINISHING (Verd) 100-150 enheder  
MT405 MACROFAN POWER ADDITIVE (Additiv)  150 enheder 

 
 
Forarbejdnings- 
betingelser 

Hel- eller 

dellakeringer  

T: 20-35 °C 

Side- eller 

dellakeringer  

T: 20-30 °C 

1-2 dele 
 

T: 15-25 °C 

Spot Repairs 
 

T: 15-20 °C 

Power Process 
 

T: 15-20 °C 
Hærder MH100 MH110 MH115 MH120 MH120/MT405 
Forarbejdningstid 
ved 20 °C og 60 % 
RF 

 
45 min. 

 
40 min. 

 
30 min. 

 
20 min. 15 min. 

 
VIGTIGT! 
På grund af de specielle produktegenskaber (kort pot-life, hurtig forarbejdning og tørring) anbefales det at vælge 
HÆRDER og FORTYNDER i forhold til temperatur/undergrundsstørrelse og afluftningsanlæg og forberede 
blandingen umiddelbart før brug. Der omrøres omhyggeligt ved hver tilsætning af komponenter.  
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Sprøjteviskositet ved 20 °C: 18-20" DIN 4 
Ø Sprøjtedyse: 1,2- 1,3 mm, HVLP eller konventionel; lufttryk i henhold til producentens anbefalinger.  
Forarbejdning: 
2 regelmæssige sprøjtegange – 2 regelmæssige sprøjtegange med afluftning mellem sprøjtegangene jvf. nedenstående tabel.  
½ + 1 sprøjtegang – 1 regelmæssig lukket sprøjtegang påføres. Efter af luftning påføres en regelmæssig fuld sprøjtegang.  
1 sprøjtegang – 1 våd, regelmæssig sprøjtegang påføres.  

 

Anbefalet 
lakopbygning  

Hel- eller 
dellakeringer 
Teillackierungen 

Sider eller 2-3 dele 1-2 dele Power Process 
(1-2 dele) 

Hærder MH100-MH110 MH110-MH115 MH120 MH120 

Fortynder (10-15 %) 00742-00755 00742 00741-00742 MT405 

Tørfilmlagtykkelse 45-50 µ 40-50 µ 30-40 µ 30-40 µ 

Forarbejdning En regelmæssig 
sprøjtegang + en fuld 
sprøjtegang på alle 
dele 

En tynd regelmæssig + 
en fuld sprøjtegang på 
alle dele 

En fuld sprøjtegang 
eller en tynd + en 
regelmæssig 
sprøjtegang  

En fuld sprøjtegang 
eller en tynd + en 
regelmæssig 
sprøjtegang  

Afluftning mellem 

sprøjtegangene 
5 -10 minutter 2 - 3 minutter 0 - 2 minutter 0 - 2 minutter 

Slutafluftning 0 –10 minutter 0 - 5 minutter 0 - 5 minutter 0 - 5 minutter 

 
Teoretisk rækkeevne: 11,7 m² = 1 kg blanding ved 40 µ; 12 m² = 1 l blanding ved 40 µ 
DIR 2004/42/CE: Dæklakker IIB/d – VOC brugsklar blanding 420 g/l 
Dette produkt i sprøjteklar blanding indeholder max. 420 g/l VOC. 

 
 

 

TØRRING 
 

MH100 MH110 MH115 MH120 MH120/MT405 
Lufttørring ved 20 °C 
Støvtør 
Håndterbar 
Gennemhærdet 

 
Anbefales ikke 

40 min. 
3-4 timer 

12-24 timer 

30 min. 
2-3 timer 

12-24 timer 

20 min. 
1,5-2 timer 
12-24 timer 

10 min. 
1-1,5 time 
12-24 timer 

Ovntørring ved 60 °C objekttemperatur: (uden afluftning ) 
Håndterbar efter 35 min. 30 min. 20 min. 15 min. 5 min. 

 

LAKOPBYGNING MED ENERGIBESPARELSE: kabinen varmes op til en lufttemperatur på 60 °C, herefter slukkes for varmen og de 
lakerede dele står i kabinen til de er fuldstændig afkølet.  

 
Ovntørring med neddroslet tørring ved 40-50 °C objekttemperatur (uden afluftning ): 
Håndterbar efter 45 min. 40 min. 30 min. 20 min. 10 min.* 
*Power Process: i henhold til tabellen er undergrunden håndterbar efter ca. 1 time.  

IR Lamper: (lampeproducentens anvisninger skal altid følges, tider og afstande ændrer sig afhængig af farve) 
Afluftning  
Max. ydelse 
Afstand 

5-6 min. 
10-12 min. 
60-80 cm 

4-5 min. 
10-12 min. 
60-80 cm 

3-4 min. 
8-10 min. 
60-80 cm 

 
Anbefales ikke 

 
Anbefales ikke 

Tørringen fortsætter de næste 3-4 dage. 
 

 

 
POLERBARHED 
Efter 24 timers lufttørring ved 20 °C eller efter gennemhærdning ved ovntørring ventes 1 time, således at køretøjet igen opnår 
rumtemperatur; eventuel forurening fjernes og derefter poleres med Lechler slibepasta og poleremidler (se anvendelsestekniske 
informationer for poleremidler Nr. CL013). 

 
 

 
BEMÆRK 
Inden fuldstændig gennemhærdning af lakfilmen må lakeringen ikke udsættes for hårde miljøbelastninger. Undgå stærke 
fugtkondensatorer (dug, rim) og kontakt med aggressive stoffer som fx smog, rengøringsmidler, strøsalt.  
 

  Teknisk datablad nr. 0662-DK. Opdateret 06/2015. 
    Produktet forhandles i DK af: Baden-Jensen A/S, Ballerup 44 66 68 00 / Kolding 75 50 21 88. 

 
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 for forbehold for evt. misfortolkninger. 
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