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LS190 (29190) 
 BASISLAK 

      1000 ml + 
700-1000 ml 

14-15” DIN 4 
ved 20° C 

Ø 1,2-1,4 mm 
sprøjtegange: 2-3 

Lufttørring ved 20°C: 
fra 20-30 min. til 24 timer 

BESKRIVELSE 
Mat basislak til uni- og tolags metallic lakeringer (kan overlakeres med akryl klarlakker). 

ANVENDELSE 
Velegnet til industri- eller storvognslakering. 

KARAKTERISTIKA 
Hurtig gennemhærdning 
Let at påføre 
Fremragende flydning og fyldkraft 
God bestandighed og glans efter overlakering med klarlak 

UNDERGRUNDSFORBEHANDLING 
Kan påføres på polyurethan, polyakryl og epoxy grundere/fyldere (IS FILLER HBF– EPOXYPRIMER – 
EPOFAN PRIMER R-EC - HI-BUILD F ILLER), der er passende tørslebet med slibepapir korn P400 og 
affedtet med 00695 SILIKONEFJERNER LANG. 

PÅFØRING 
Sprøjtepåføring 
Blandeforhold: efter volumen og efter vægt 

  1000 enheder 
700-1000 enheder

LS190 BASECOAT (binder 29190) 
00825 (standard)-00824 (lang) LECHSYS UNIVERSALFORTYNDERE 

Sprøjteviskositet ved 20 °C: 14-15” DIN 4 
Ø sprøjtedyse: 1,2-1,4 mm 
Lufttryk: 3,5-4 Atm 
Sprøjtegange: 2-3 
Teoretisk rækkeevne: 1 kg eller 1 l blandet materiale = 5 m² ved 25 µ 
V.O.C.-tallet for produktet i sprøjteklar blanding: ~ 820 g/l

N.B. Påfør først en let gang og derefter en normal sprøjtegang. Afslut med endnu en fuld sprøjtegang. Ved 
metallic-farver påføres endnu en regelmæssig sprøjtegang våd-i-våd og i lidt større afstand fra emnet. 

TØRRETID 
Afluftning inden overlakering med klarlak: Fra 20-30 min. til 24 timer ved 20 °C. 



Informationerne 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.  
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VIDERE FORARBEJDNING 
Akryl klarlakker til to-lags systemer (ACRIFAN-MACROFAN). 

BEMÆRK 
Ved tørretemperaturer under 60°C, må emner ikke udsættes for særligt hårde vejrmæssige påvirkninger 
i løbet af de første dage efter lakeringen. 
Alle recepterne til metallic farver kan findes i Lechler Explorer under Manufacturer METALLIC 
COLOURS.  
Produktet skal altid omrøres manuelt, inden det blandes med i en gyroskopisk mixer. 
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Produktet forhandles i DK af:
Baden-Jensen A/S, Ballerup 44 66 68 00 / Kolding 75 50 21 88 , www.baden-jensen.dk

Oversættelse - der tages forbehold for eventuelle misforståelser. 




