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Műgyanta lakk
LK-12

Alkidgyanta  alapú,  egykomponensű,  speciális  lakk,  széles  alkalmazási  területtel.  Levegőn fényes, 
azaz tükörfényes bevonatként szárad meg. Napfénnyel és az időjárással szemben nagyon jó ellenálló.
Kiegyensúlyozott  együttes  tulajdonságainak  köszönhetően,  kiválóan  alkalmas  és  bevált,  mint  jól 
kenhető és szórható, korrózióvédelemre szolgáló lakk. 
Kedvelt és bevált alapfelületek: alkatrészek, gépek, szerszámok, ipari berendezések és szerkezeti elemek.
Messzemenően aromás szénhidrogén mentessége révén, a korábban felhordott, alatta található bevo-
natokkal, alapozásokkal szemben felhúzódó ráncosodásra alig hajlamos. A DB-TL 918300, 13. oldal 
1.1.3 bekezdés, anyagszám: 587.35.51 szerint bevizsgált és engedélyezett termék.

Szállítási csomagolás:   1,0 liter
  2,5 liter
  5,0 liter
12,0   kg
25,0   kg

Rendelésszám: pld.: LK-12.00.9016.0 színárnyalat: közlekedésben 
használatos fehér

Szállítási forma: felhasználásra kész
Színárnyalatok: RAL és más specifikációk szerint
Száradási mód: Levegőn száradó, a száradási folyamat a DS-67 Gyorsszárító 

adalékanyag hozzáadásával gyorsítható. Erőltetetten gyorsított 
szárítás, kb. 60 ˚C-ig tárgyhőmérséklet mellett, a hőfok fokozá- 
sával lehetséges.

Száradási idő: színárnyalattól függően 12-24 óra
Átszáradt: több nap után
Anyagszükséglet: kb. 150-200 gr/m²
Fajsúly: kb. 1,0 gr/cm³, 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: legalább 30-40 μm rétegenként
Oldószer: VK-30
Hígító adagolása: A szórási paramétereket úgy válasszuk meg, hogy hígításra 

ne legyen szükség.
Raktározhatóság: legalább 12 hónap
Fényességi fok: Fényes, de halványabb, tompább fényű színbeállítások is 

lehetségesek.
Szállítási viszkozitás: 60 másodperc feletti kifutási idővel/DIN 4 mm
Alkalmazás: kül és -beltérre
Feldolgozási utalás: Használat előtt jól keverjük fel és a színárnyalatot hasonlítsuk 

össze.
Az alapfelület állapota: Szennyeződésektől, rozsdától, olajtól, zsírtól és nedvességtől,

továbbá fellazult alkotórészektől, mint reve és régi bevonatok 
maradványaitól mentesnek kell lennie.

Bevonatolási javaslat: 2 alapozó és 2 fedőbevonat
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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