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2K-Akrillakk
ZL-23
Speciális, akrilgyanta alapú (PUR) lakk. Magas tartóssági és ellenállási tulajdonságokkal rendelkezik, 
nagy  mértékben  karcolásálló.  Leginkább  gépek,  haszon  gépjárművek,  építőipari  munkagépek  és 
mezőgazdasági  gépek  fedőlakkozásához  alkalmas,  különösen  karbantartó,  javítási  munkálatok 
elvégzéséhez ajánljuk.

A 2K-Akrillakk festék a ZL-23.01, mint A részből és az edző alkotóelemből ZA-01, mint B részből áll. 
Mindkét  részt  külön–külön  dobozban,  a  mindenkori  egymásra  összehangolt  súlyrész  arányban 
szállítjuk. A feldolgozás előtt A és B részt alaposan keverjük fel, ügyelve a címkén megadott keverési 
arányra.

Szállítási csomagolás: doboz   750 gr A rész +   150 gr B rész
vödör   2,0 kg A rész +   400 gr B rész
vödör 10,0 kg A rész + 2,0   kg B rész

Rendelésszám: ZL-23.01.9016.0 pld. a közlekedésben használatos fehér 
(mint A rész)
ZA-01.00.0000.0 (mint B rész)

Szállítási forma: felhasználásra kész, A és B rész

Szállítás: mint kétkomponensű lakk, két külön csomagolási egységben
Keverési arány: 5 súlyrész A rész + 1 súlyrész B rész, a RAL 9006 színárnya-

latnál: 4 súlyrész A rész + 1 súlyrész B rész
Fazékidő: kb. 4 óra
Száradási idő (20 ˚C): kb. 6 óra
Porszáraz: kb. 1–2 óra elteltével
Átlakkozható: kb. 4–6 óra elteltével
Száradás (60 ˚C): kb. 1 óra
Feldolgozás: ecsettel, hengerrel, szórással
Feldolgozási utalás: Feldolgozás előtt a színárnyalatot az eredetivel hasonlítsuk 

össze.
Hőállóság: kb. 100-120 ˚C, de rövid ideig magasabb hőmérséklet is
Oldószer: VA-70, VA-71, VA-72
Hígító adagolása: A szórási paramétereket úgy válasszuk meg, hogy hígítás ne 

legyen szükséges.
Fajsúly: kb. 1,15 gr/ml a színárnyalattól függően
A keverék VOC-EU határértéke: kat.: B/e: 840 gr/liter (2007)

A termék maximális VOC-tartalma: 840 gr/liter
Rétegvastagság: kb. 30–40 μm rétegenként
Kiadósság: kb.150–200 gr/m²
Színárnyalatok: RAL színkártya szerint és különleges színárnyalatok
Bevonatolási javaslat: 2 x 2K Epoxi alapozó ZG-02 vagy 2K-Akril alapozó ZG-03 + 

2 x 2K-Akrillakk ZL-23
Fényességi fok: fényes, kb. 70–80%, 60 ˚C–nál, a színárnyalattól függően
Biztonsági és veszélyesség 
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot

Spray flakonok: 400 ml- es tartalommal 
Rendelésszám: ZL-23.40.0000.476 a kívánt színárnyalatban
A felhasználás előtt kérjük a 21. számú Technikai felhasz-
nálási útmutatót figyelembe venni!
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