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Klarlack-Additiv

Clearcoat Additive

Omrøres umiddelbart efter tilsætning af additiv i 

klarlakken

SX-DK

Tilsætning af hærder og påføring som normalt

Teknisk

beskrivelse:

Tilsæt Standox Clearcoat Additiv til Standocryl Clear i 

henhold til farven og Standox basecoat kvaliteten som 

bliver brugt
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Standox

Additiv til toning af klarlak

Nærmere oplysninger kan findes i Standox Color Tools

An Axalta Coating Systems Brand Version 04
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1504

Kun til professionel brug! Ovenstående informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er 

uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til 

den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder 

forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden 

forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

For det bedste resultat bør materiale temperaturen være 

over 20°C.

Til lakeringsprocessen er der udarbejdet særligt Standox 

lakeringssystem, f.eks S9.16.

Omrør grundigt før påføring.

29,0 - 49,9 Volume %

Standocryl Clear kan overlakeres indenfor 24 timer uden 

mellemslibning.

35,8 - 51,6 Vægt %

Efter brug rengøres med Standox rensefortynder.

2004/42/IIB(d)(420)420

EU grænse værdi for dette produkt 

(produkt kategori: IIB.d) klar til brug er 

max 420 g/l af VOC. VOC indholdet i 

dette produkt, klar til brug er max. 420 

g/l.

Standox Klarlack-Additiv

2K-lakker reagerer på fugt. Derfor skal alt forarbejdnings- og blandingsudstyr være helt vandfrit. Brugsklare materialer, der 

indeholder isocyanater, kan genere slimhinderne - særligt åndedrætsorganer - og udløse overfølsomhedsreaktioner. Ved 

indånding af dampe eller sprøjtetåge er der fare for sensibilisering. Ved brug af isocyanatholdige materialer skal alle 

forholdsregler med hensyn til opløsningsmiddelholdige lakker omhyggeligt overholdes. Specielt må sprøjtetåge og dampe ikke 

indåndes. Allergikere, astmatikere og personer, der har tilbøjelighed til luftvejssygdomme må ikke arbejde med 

isocyanatholdige stoffer.
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Flammepunkt: Rengøring af værktøj:

Andel af faststof

(uden fortynder tilsat):

Vægtfylde:

23 - 25°C / 73,4 77,0°F

Version 04SX-DK

Vigtige oplysninger:

Axalta Coating Systems Germany GmbH Christbusch 25 42285 Wuppertal

0.96 - 1.14 g/cm³

Husk ekstra tid til opvarmning, for at opnå 

emnetemperatur.

Germany


