
Techninė informacija (04/20)

MOBIHEL 2K 2:1 SPEEDY CLEARCOAT ANTI SCRATCH LAKAS
 • Aukšto blizgesio lakas skirtas pavienių dėtalių dažymui
 • Greitai džiūstantis 
 • Puikios cheminės bei mechaninės savybės
 • LOJ atitinka reikalavimus

PAVIRŠIUS MOBIHEL BASE MIX
MOBIHEL HYDRO BASE MIX

Maišymo santykis pagal 
tūrį:

2 dalys  MOBIHEL 2K  2:1 SPEEDY CLEARCOAT ANTI SCRATCH LAKO
1 dalis   MOBIHEL 2K KIETIKLIO 1500
10%     MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2500

Maišymo santykis pagal 
masę:     

100 g    MOBIHEL 2K  2:1 SPEEDY CLEARCOAT ANTI SCRATCH LAKO
51 g  MOBIHEL 2K KIETIKLIO 1500
14 g  MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2500

Mišinio sukietėjimo 
laikas prie 20°:

2 val.

Klampa (RFU): 18 - 20 s
DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C

Dengimas dažymo 
pistoletu:

1,2 – 1,3 mm
2 – 2,5 bar

Sluoksnių skaičius:

Dangos storis:

2 pilni sluoksniai

50-60 µm

Džiūvimo laikas tarp 
sluoksnių:

3 min/20°C  tarp sluoksnių
10 min. prieš džiovinant kameroje

Džiūvimo laikas prie 
20°C:
Džiūvimo laikas prie 
60°C:

2 val.
15 min. (objekto temperatūra)

Galiojimo laikas: 3 metai

2004/42/II B(e) (840) 545
EU leistinas LOJ  šio tipo produktam (kategorija II B (e)) yra 840 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 545 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė 
neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lape.

Uždarykite kietiklio indelį po naudojimo, nes jis reaguoja su ore esančia drėgme ir gali tapti netinkamas naudojimui.
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Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.
Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtros ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.
Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo 
naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.
Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.
Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.

HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia
A member of the KANSAI PAINT Group
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