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Ipari lakk
LK-52

Gyorsan száradó, korrózió és -fémvédő lakk, nagyon magas szilárdanyag részarány-
nyal. Fényesen csillogó.
Különösen alkalmas gépek és szerszámok, épületrészek és szerkezetek, tartók, tar-
tályok és konténerek új, ismételt vagy javító, karbantartó bevonatolásához.
Több helyen alkalmazható, előzetes alapozó bevonat nélkül is felhasználható. 
Egyrétegű lakk.

Szállítási csomagolás:    1,0 liter
   2,5 liter
   5,0 liter
12,0    kg
30,0    kg

Rendelésszám: pld.: LK-52.00.3000.1, színárnyalat: tűzpiros

Szállítási forma: felhasználásra kész
Színárnyalatok: RAL színkártya és más speciális színárnyalatok 

szerint.
Száradási mód: levegőn száradó
Száradási idő: kb. 2-3 óra elteltével, a hőmérséklettől függően
Porszáraz: kb. 30 perc
Kiadósság: kb. 5-6 m²/kg
Fajsúly: kb. 1,1 gr/ml, a színárnyalattól függően
VOC-EU határérték: kat.: A/i: 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter
Feldolgozás: ecsettel, szórással, hengerrel
Rétegvastagság: kb. 40 μm rétegenként
Oldószer: VK-30
Hígító adagolása: A szórási paramétereket úgy válasszuk meg, hogy 

hígítás ne legyen szükséges.
Raktározhatóság: legalább 1 év
Fényességi fok: Fényes, átlagosan kb. 80 és afelett, a színárnyalat-

tól függően.
Alkalmazás: kül és -beltérre
Feldolgozási utalás: Használat előtt jól keverjük fel.
Alapfelület állapota: Szennyeződésektől, rozsdától, olajtól, zsírtól, leper-

gett festékanyagtól és nedvességtől mentes.
Ajánlott bevonatolás: Egyszeri vagy kétszeri bevonatolás, alapozóval 

vagy alapozó nélkül aszerint, hogy mekkora igény-
bevételről van szó.

Módosítási lehetőség: lásd. a 35. számú Technikai felhasználási útmutatót
Biztonsági és veszélyesség lásd. a biztonsági adatlapot
szerinti besorolás:
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