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2K-AC-lakk
ZY-20
Kétkomponensű, speciális mázoló, bevonatoló anyag, gépek, haszon gépjárművek, építőipari munkagépek és 
mezőgazdasági  gépek,  vékony  rétegben való fedőlakkozásához.  Vas  és nem vastartalmú felületek,  valamint 
különböző műanyag felületek bevonatolására ajánljuk. Kitűnő tapadószilárdsággal rendelkezik, az időjárásnak, 
sokféle vegyszernek, hígított savaknak és hígított lúgoknak ellenáll. Gyorsan szárad, kemény felületet biztosít. 
Továbbá kitűnően alkalmas horgany és alumínium felületek direkt bevonatolására. Vastagon való felhordással, 
előzetes alapozás nélkül, fehér PVC ablakprofilok átlakkozására kiválóan felhasználható!
A ZY-20 AC-lakk alkalmazása előtt az alapfelület megfelelő tisztítása, azaz előkezelése elengedhetetlenül szük-
séges. Előalapozott felületekre és régi festékbevonatú alapfelületekre, alkalmassági előkísérleteket kell végezni. 
A horganyjavító sprayk-re nem hordható fel.  Az LZ-08, LZ-09 és LZ-50 Horganyjavító festékekkel kezelt felü-
leteket előzetesen jól ki kell hagyni száradni. Húzott alumínium részeket előzetesen a CR-75 Szuper tisztítóval 
tisztítsunk meg.
Szállítási csomagolás:   1,0 kg ZY-20 A rész és 0,1 kg ZA-01 B rész = edző

  5,0 kg ZY-20 A rész és 0,5 kg ZA-01 B rész = edző
10,0 kg ZY-20 A rész és 1,0 kg ZA-01 B rész = edző
25,0 kg ZY-20  A rész és 2,5 kg ZA-01 B rész = edző

Szállítási forma: felhasználásra kész, A és B résszel kapcsolatban
Szállítás: folyékony, két különböző dobozban ZY-20, mint A rész és ZA-01, mint B rész
Keverési arány: 10 rész A : 1 rész B súlyrész arányban
Száradási mód: kétkomponensű, levegőn száradó, kemencei száradású
Száradási idő: Rétegvastagságtól és a hőmérséklettől függően, teljes kiszáradás csak né-

hány nap elteltével. Vigyázat a lakkozott részek leragasztásánál, egymáson 
történő tárolásánál és szállításánál! Ragadás veszélye áll fenn! Ennek elkerü-
lésére tegyünk megelőző intézkedéseket! Túl rövid párolgási időket a 
„nedveset a nedvesre” eljárás alkalmazásánál kerülni kell! 

Fazékidő: kb. 4-5 óra, de lásd. alul az utalást is
Anyagszükséglet: kb. 300 gr/m² és 80 μm rétegvastagság
Rétegvastagság: Legalább 40 μm rétegenként, horganyfelületre legalább 80 μm, nagyobb ré- 

tegvastagságokat több rétegben hordjunk fel. Különösen arra vigyázzunk,
hogy megfelelően hosszú köztes száradási időket tartsunk be, szélsőséges 
hőmérsékleti ingadozásokat és extrém rétegvastagságokat kerüljünk, külön-
ben fennáll a veszélye annak, hogy pókhálószerű repedések keletkeznek a 
feldolgozandó felületen.

Feldolgozás: ecsettel, szórással, hengerrel, vagy esta eljárással
Oldószer: VA-70
Hígító adagolása: A szórási paramétereket úgy válasszuk meg, hogy hígítás ne legyen szüksé-

ges.
Raktározhatóság: min. 12 hónap, nem bekeverve, az eredeti csomagolásban
Feldolgozási utalások: Feldolgozás előtt az A részt a B résszel alaposan keverjük fel és a színár-

nyalatot hasonlítsuk össze.
A horgany alapfelület Az alapfelület előkezelésekor az alábbi dokumentumokat kell gondosan
előkezelése: figyelembevenni:

1. A Reicolor 29. számú Technikai felhasználási útmutatójának az adatait;
2. az idevonatkozó szabványok, mint pld. ISO 12944 előírásait és a festő, 

mázoló és lakkozási munkálatokra vonatkozó Technikai Irányelveket;
3. a Szövetségi Bizottság 5. számú Technikai felhasználási útmutatójának 

az adatait „Horgany és horganyzott acélfelületek bevonatolása” címmel;
4. továbbá az „Értéktárgyak, dologi javak és színvédelem” előírásait.

Fajsúly keverve: kb. 1,2 kg/liter, színárnyalattól függően 
A keverék VOC-EU határértéke: kat.: B/e, 840 gr/liter (2007) A termék maximális VOC-tartalma: 840 gr/liter
Alkalmazás: bel és -kültérre
Fényességi fok: félfényestől-fényesig
Színárnyalatok: RAL, NCS és különleges színárnyalatok
Fényállóság: Messzemenően fényálló, a színárnyalattól függően, de lásd. a „Fény és 

-időjárásállóság”-ra vonatkozó Technikai felhasználási útmutatót is.
Biztonsági és veszélyesség lásd. a biztonsági adatlapot
szerinti besorolás:
Fontos utalás! RAL 9006 fehéralumínium megfelel a   ZY-20.01.9106.5 rendelésszámnak

RAL 9007 szürkealumínium megfelel a ZY-20.01.9107.5 rendelésszámnak
Utalás:
A ZY-20.01.9110.0 „arany” színárnyalat relatív rövid fazékidővel rendelkezik, amely erősen függ a hőmér-
séklettől és a bekevert mennyiség nagyságától. Ezen okból ezt a színárnyalatot csak 1 kg-os kiszerelés-
ben + 1 kg edző szállítjuk. Így kb. 1 órás fazékidővel kell számolni.
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