
TECHNIKAI
ADATLAP

ReiColor Chemie GmbH ReiColor Festék és Lakk Kft.
D-90518 Altdorf H-9181 Károlyháza

Internet:
http://www.reicolor.de

Tel.: +49 (0)9187 / 9703-0 Tel.: e-Mail:info@reicolor.de
Szóbeli, írásbeli valamint kísérleteinkre alapozott használati utasításaink, technikai útmutatásaink legjobb tudásunk alapján készültek, nem vonnak maguk után semmilyen jellegű kötelezettséget. Ez harmadik 
személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Technikai tanácsadásaink nem zárják ki jelenlegi használati utasításaink - különösen a biztonsági - valamint technikai adatlapokban feltüntetett ismertetők - és termékeink 
Önök által való megvizsgálását a tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük és szolgáltatásuk szempontjából. Termékeink alkalmazása, felhasználása és feldolgozása valamint a technikai tanácsadásaink 
alapján Önök által előállított termékek felhasználása befolyásunkon kívül esik és kizárólagosan az Önök felelősségi körébe tartozik. Termékeink eladására a mindenkori értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

+36 (06) 96 / 572 000

Akril-szilikongyanta lakk
LS-10

Akril-szilikon egyrétegű lakk, magas hőmérséklet melletti alkalmazásokra. Nagyon jó 
korrózióvédelmet  nyújt,  kitűnő keménységgel,  továbbá kiváló  tapadási  tulajdonsá-
gokkal rendelkezik nem vasfém felületeken is. Fényes felületet ad.

A bevonatoló, mázoló anyag kb. 220 ˚C hőmérsékletig a színárnyalattól függően hő-
álló.

Szállítási csomagolás:   1,0 liter doboz
  2,5 liter vödör
  5,0 liter vödör
12,0 kg   vödör
20,0 kg   hobok, bádogtartály
30,0 kg   hobok, bádogtartály

Rendelésszám: LS-10.00.0000.0

Szállítási forma: felhasználásra kész
Hígítás: Akril hígító VA-70, VA-71
Színárnyalat: RAL és érdeklődésre más, különleges színárnyala-

tok is lehetségesek.
Fényességi fok: fényestől-félfényesig
Raktározhatóság: nem felnyitott csomagolás esetén kb. 12 hónapig
Raktározás: nem + 5°C alatt és nem + 35°C felett

nedvességre érzékenyen reagál
Feldolgozás: szórással, ecsettel
Anyagszükséglet: 200 gr/m²
Alapfelület: Tiszta, olajtól, zsírtól és portól mentes, de különö-

sen olyan maradványoktól, üledékektől és szennye-
ződésektől kell mentesnek lennie, amelyek + 200 ˚C
felett felbomlanak.

VOC-EU-határérték: kat.: A/i, 500 gr/liter (2010)
A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter

Megjelölés: lásd. a címkét és a biztonsági adatlapot
Száradás: kb. 30 perc elteltével szobahőmérsékleten porszá-

raz és kb. 60 perc elteltével szobahőmérsékleten 
felületszáraz

A lakkozott felület a végső keménységét üzemi hőmérséklet mellett a használat ré-
vén éri el (pld. kb. 30 perc múlva min. 200 ˚C hőmérsékleten). Feldolgozáskor a szo-
ba és -tárgyhőmérsékletnek + 15 °C alá nem szabad süllyednie.
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