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LECHSYS
Opis:
Uniwersalny system mieszalniczy oparty o 28 wysoce skoncentrowanych baz pigmentowych i szeroką gamę
binderów. Pozwala na tworzenie wielu rodzajów farb gruntujących, podkładowych i nawierzchniowych, do
wszelkich zastosowań przemysłowych.

Bindery:
29100 1K FAST PRIMER (jednoskładnikowy epoksydowo-winylowy grunt antykorozyjny)
29101 SYNTOPRIMER ZINC (antykorozyjny podkład syntetyczny z fosforanami cynku)
29102 EPOBUILD PRIMER 2K (antykorozyjny podkład epoksydowy o właściwościach wypełniających)
29103 SYNTOPRIMER (szybkoschnący podkład syntetyczny)
29105 HI-BIULD FILLER (dwuskładnikowy poliakrylowy podkład wysoce wypełniający)
29106 ISOSEALER B/B (dwuskładnikowy izolator poliuretanowy do systemu mokre-na-mokre)
29107 EPOXYPRIMER (dwuskładnikowy epoksydowy grunt/izolator antykorozyjny)
29108 EPOXYPRIMER 1K (szybkoschnący grunt epoksydowy)
29109 ACRIPUR PRIMER (dwuskładnikowy epoksydowo-akrylowy podkład z fosforanami cynku)
29111 SYNTOLACK METAL (syntetyczna farba dekoracyjna z efektem metalicznym)
29112 SYNTOLACK MATT (wysokiej jakości matowa farba alkidowa)
29114 SYNTOLACK RAPID (szybkoschnąca farba alkilowa)
29116 SYNTOLACK (syntetyczna szybkoschnąca farba dla przemysłu)
29118 SYNTOLACK PENN MATT (matowa farba alkidowa do nakładania pędzlem)
29119 MONOSYNT (półmatowa alkidowa farba dla przemysłu)
29120 STOVE 120º (melaminowo-alkidowa farba do wygrzewania o wysokim połysku)
29122 STOVE 120º MATT (melaminowo alkidowa farba matowa do wygrzewania)
29125 ISORUBBER (farba chlorokauczukowa do nakładania pędzlem)
29130 TECNOGRIP (antykorozyjna farba winylowa do nakładania pędzlem)
29131 TECNOGRIP METAL (farba winylowa dekoracyjna z efektem metalicznym)
29132 TECNOGRIP GLOSS (farba winylowa o dużej odporności chemicznej z połyskiem)
29133 TECNOGRIP SPARKLING METAL (dekoracyjna farba winylowa z efektem metalicznym o wysokiej
świetlistości)
29139 SOFT (farba z efektem soft-touch)
29140 ISOLACK HIGH (wysokiej jakości farba poliuretanowa o dużej odporności)
29141 ISOLACK PUR MATT (matowa farba poliuretanowa dla przemysłu)
29142 ISOLACK MATT (matowa farba poliuretanowa)
29143 ACRYL 2K (dwuskładnikowa farba akrylowa)
29144 ISOLACK (wysokiej jakości farba poliuretanowa)
29145 ISOLACK PUR (błyszcząca farba poliuretanowa dla przemysłu)
29146 ISOLACK EFB (farba poliuretanowa z efektem skórki pomarańczy)
29147 ISOLACK PENN (wysokiej jakości farba poliuretanowa do nakładania pedzlem)
29149 ISOLACK TEXTUR (farba poliuretanowa z efektem struktury)
29150 ISOLACK 1K (jednoskładnikowa farba poliuretanowa)
29151 1K POLYLACK SLOW (jednoskładnikowa farba poliuretanowa do dużych powierzchni)
29152 ACRYL 2K MATT (matowa dwuskładnikowa farba akrylowa)
29153 ACRYL 2K MATT 7GLOSS (matowa dwuskładnikowa farba akrylowa - 7° połysku)
29154 ISOLACK ULTRA HS (farba poliuretanowa Ultra HS)
29155 ACRITOP (wysokiej jakości farba akrylowa dwuskładnikowa)
29156 ACRYL 2K EFB (dwuskładnikowa farba akrylowa z efektem skórki pomarańczy)
29157 ACRYL 1K (błyszcząca farba akrylowa o bezpośredniej przyczepności do PVC i ABS)
29158 ACRYL 1K MATT (matowa farba akrylowa o bezpośredniej przyczepności do PVC i ABS)
29159 ACRYLIC 2K TEXTUR (dwuskładnikowa farba akrylowa z efektem struktury)
29164 ACRIPROF UHS (dwuskładnikowa farba akrylowa Ultra HS)
29170 EPODUR (epoksydowa farba HS o wysokim stopniu połysku)
29171 EPOTOP 1K (epoksydowa farba z połyskiem)
29172 EPODUR MATT (dwuskładnikowa matowa farba epoksydowa)
29175 EPOFAN PRIMER R-EC (dwuskładnikowy grunt/podkład antykorozyjny wysokiej jakości)
29176 EPODUR EFB (epoksydowa farba matowa HS z efektem struktury)
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29179 EPOXYLACK EFFEKT (szybkoschnąca farba epoksydowa z efektem struktury)
29180 NITRON (błyszcząca farba nitrocelulozowa dla przemysłu)
29182 NITRON MATT (matowa farba nitrocelulozowa dla przemysłu)
29184 NITRON HIGH (wysokiej jakości farba nitrocelulozowa)
29185 NITRON 2K (jednoskładnikowa farba nitrocelulozowa do metalu)
29186 NITRON HAMMER (farba nitrocelulozowa z efektem młotkowym)
29190 BASECOAT (matowa farba do pokrywania lakierem bezbarwnym)
29204 IS FILLER HBF (dwuskładnikowy poliuretanowy podkład / izolator HS do szlifu)
29282 FRAMECOAT PVC (dwuskładnikowa farba akrylowa o bezpośredniej przyczepności do PVC)
29299 ISOLACK HIGH EFB (wysokiej jakości farba poliuretanowa z efektem skórki pomarańczy)
29443 ACRYL 2K AC (antykorozyjna dwuskładnikowa farba akrylowa w pół-połysku (70+/-10) o bezpośredniej
przyczepności na metal)

Receptury:
Na płytach CD do DATA BOX lub PC (Lechler Explorer) dostępne są następujące receptury:
•
RAL 840 HR
•
Kolory maszyn rolniczych i przemysłowych
•
RAL 841 GL
•
LECHLER COLOURS
•
COMMERCIAL VEHICLES (samochody dostawcze)
•
BRITISH STANDARDS (381C i 4800)
•
OIL COMPANIES (spółki naftowe)
•
METAL EFFECTS (tlenek żelaza mikowego)
•
PUBLIC SERVICES (usługi publiczne)
•
AFNOR
•
METALLIC COLOURS
•
MASTER CHROMA
•
NCS (Master Color)
Dostępne są następujące wzorniki kolorów:
• MASTER CHROMA (96945)
• MASTER TRUCK (02123)
• MASTER COLOUR (02124, NCS COLOUR CARD)
• METAL EFFECT (P 6300)
• BASE COLOURS, UNDERCOAT, METALLIC COLOURS (96953)
• PRODUCTS AND EFFECTS (P 6301)
Bazy kolorystyczne systemu LECHSYS są ściśle testowane, aby zapewnić bardzo dobre dopasowanie kolorów.
Bindery są pakowane tak, aby do oryginalnych puszek możliwe było dodanie zmieszanych baz kolorystycznych
co pozwala uniknąć marnowania czasu i pustych puszek.

Uwagi:
Podczas stosowania binderów:
•
29100 1K FAST PRIMER
•
29102 EPOBUILD PRIMER
•
29103 SYNTOPRIMER
•
29105 HI-BUILD FILLER
•
29106 ISOSEALER B/B
•
29107 EPOXYPRIMER
•
29108 EPOPRIMER 1K
•
29109 ACRIPUR PRIMER
•
29175 EPOFAN PRIMER R-EC
•
29204 IS FILLER HBF
•
29101 SYNTOPRIMER ZINC
które nie zawierają związków chromu i ołowiu, przy ich barwieniu dla zachowania w finalnym produkcie braku
tych związków nie należy stosować baz pigmentowych 29011, 29012 oraz 29026.
Receptury podkładów w kolorze są uszeregowane w zbiorach receptur pod nazwą „SOTT”. Należy wybrać kolor
z danej karty z wzornika.
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Bazy pigmentowe 29044 oraz 29046 tworzą specyficzne struktury reologiczne i muszą być bardzo dokładnie
wymieszane przed nalaniem, jak i po połączeniu z binderem. Należy dokładnie wymieszać bazę z binderem
niezwłocznie po ukończeniu nalewania danej receptury w celu uniknięcia mogących się pojawić aglomeracji
mieszanki.
Jeżeli schnięcie produktów 2k lub do wygrzewania, zachodzi w niższej temperaturze niż wskazana w opisie
technicznym, zaleca się unikać narażenia powierzchni na wpływ agresywnych warunków (np. mycia, deszczu,
wilgoci, soli, produktów chemicznych) przed upływem 7 dni od aplikacji.

KOD

NAZWA
HANDLOWA

CHARAKTERYSTYKA

Proporcje
mieszania
objętościowo
(baza kol. /
binder /
sykatywa)

PROPORCJE MIESZANIA
UTWARDZACZ
KOD

%

ROZCIEŃCZALNIK
KOD

% obj.

LS100
(29100)

1K FAST PRIMER

Jednoskładnikowy
epoksydowo-winylowy grunt
o wysokiej przyczepności

10/90

00516 /
00552

70100

LS101
(29101)

SYNTOPRIMER
ZINC

Syntetyczny grunt
antykorozyjny z fosforanami
cynku

15/85

00552 lub
0057200825

20-30

LS102
(29102)

EPOBUILD
PRIMER 2K

Antykorozyjny podkład
epoksydowy
z właściwościami
wypełniającymi

10/90

00516

0-10

LS103
(29103)

SYNTOPRIMER

Szybkoschnący grunt
syntetyczny

15/85

00552 lub
0057200825

20-40

LS105
(29105)

HI-BUILD FILLER

Dwuskładnikowy
poliakrylowy podkład
wysoce wypełniający

10/90

29355/
29356

13 wag
20 obj.

00825 /
00824

20-25

LS106
(29106)

ISOSEALER B/B

Poliuretanowy izolator do
metody ‚mokre na mokre’

15/85

29340

25 wag
50 obj.

00825 /
00824

25-35

LS107
(29107)

EPOXYPRIMER

Antykorozyjny uniwersalny
grunt epoksydowy

15/85

29370/
29371

30 wag
50 obj.

00516

0-10

LS108
(29108)

EPOXYPRIMER
1K

Szybkoschnący grunt
epoksydowy

00825 /
00824

10-20

LS109
(29109)

ACRIPUR
PRIMER

Dwuskładnikowy
epoksydowo-akrylowy grunt
wypełniający

00825 /
00824

20-25

LS111
(29111)

SYNTOLACK
METAL

Dekoracyjna farba
syntetyczna z efektem
metalicznym

20/79/1

00572 /
00570

10-20;
na
pędzel
2-4

LS112
(29112)

SYNTOLACK
MATT

Wysokiej jakości matowa
farba alkidowa

20/79/1

LS114
(29114)

SYNTOLACK
RAPID

Szybkoschnąca farba
alkidowa

20/79/1

LS116
(29116)

SYNTOLACK

Szybkoschnąca farba
alkidowa o wysokiej estetyce
powłoki

20/79/1

LS118
(29118)

SYNTOLACK
PENN MATT

Matowa farba alkidowa do
nakładania pędzlem

LS119
(29119)

MONOSYNT

Półmatowa szybkoschnąca
farba alkidowa

LS120
(29120)

STOVE 120º

Farba do wygrzewania
z wysokim połyskiem

20302

30 wag.
50 obj.

14/85/1
10/90

29355/
29356/
29357

20 wag.
25 obj.

00552 lub
0057200825/4
00552 lub
0057200825/4
00552 lub
0057200825/4

15-25

15-20

15-25

25/73/2

00570 /
00572

na
pędzel
0-2;
15-20

20/79/1

00552 lub
0057200825/4

15-25

25/75

00580

35-40
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LS122
(29122)

STOVE 120º
MATT

Matowa farba do
wygrzewania

25/75

00580

35-40

LS125
(29125)

ISORUBBER

Odporna na wilgoć farba
chlorokauczukowa do
nakładania pędzlem

20/80

00825 /
00824

20-30;
na
pędzel
0-5

LS127
(29127)

ISOLACK HS
PENN

Błyszcząca farba
syntetyczna HS

25/73/2

00570

0-10

LS130
(29130)

TECNOGRIP

Winylowa farba
antykorozyjna

25/75

00825 /
00824
00580

LS131
(29131)

TECNOGRIP
METAL

Winylowa farba z efektem
metalicznym

3/97

00825 /
00824

LS132
(29132)

TECNOGRIP
GLOSS

Winylowa farba błyszcząca
odporna chemicznie

25/75

00825 /
00824

20-30

LS133
(29133)

TECNOGRIP
SPARKLING
METAL

Winylowa farba z efektem
metalicznym, o wysokiej
świetlistości

3/97

00825 /
00824

30-40;
na
pędzel
5-10

LS139
(29139)

SOFT

Farba z efektem soft-touch„aksamitna“ w dotyku

20/80

29342

33

00673

15-20

LS140
(29140)

ISOLACK HIGH

Wysokiej jakości odporna
farba poliuretanowa

25/75

29340/
29341

50

00825 /
00824

30-40

LS141
(29141)

ISOLACK PUR
MATT

Przemysłowa matowa farba
poliuretanowa

20/80

29344/
29345

25

00825 /
00824

25-30

LS142
(29142)

ISOLACK MATT

Matowa farba poliuretanowa

25/75

29342/
29343

25

00825 /
00824

25-30

LS143
(29143)

ACRYL 2K

Dwuskladnikowa farba
akrylowa

20/80

29342

25

00825 /
00824

30-50

LS144
(29144)

ISOLACK

Wysokiej jakości farba
poliuretanowa

25/75

29344/
29345

50

00825 /
00824

10-15

LS145
(29145)

ISOLACK PUR

Farba poliuretanowa dla
przemysłu

20/80

29344/
29345

25

00825 /
00824

10-20

LS146
(29146)

ISOLACK EFB

Farba poliuretanowa
z efektem skórki
pomarańczy

25/75

29342/
29343

25

00825 /
00824

0-30

LS147
(29147)

ISOLACK PENN

Wysokiej jakości
poliuretanowa farba do
nakładania pędzlem

25/75

29342

50

00755

0-5

LS149
(29149)

ISOLACK
TEXTUR

Strukturyzowana farba
poliuretanowa

25/75

29340/
29341

50

00825 /
00824

30-40

LS150
(29150)

ISOLACK 1K

Jednoskładnikowa farba
poliuretanowa

00570 lub
0057200825/4

na
pędzel
0-10;
15-25

LS151
(29151)

1K POLYLACK
SLOW

Jednoskładnikowa farba
poliuretanowa do dużych
powierzchni

24/74/2

LS152
(29152)

ACRYL 2K MATT

Farba akrylowa matowa

20/80

29342

20

LS153
(29153)

ACRYL 2K MATT
7GLOSS

Farba akrylowa matowa –
7 gloss

20/80

29342

20

00825 /
00824

35-40

LS154
(29154)

ISOLACK ULTRA
HS

Farba poliuretanowa UHS

20/80

29354

50

00825 /
00824

0-15

LS155
(29155)

ACRITOP

Dwuskładnikowa farba
akrylowa wysokiej jakości

25/75

29355
/29356
/29357

50

00825 /
00824

5-20

24/74/2

00825 /
00824
00552 /
00572
00825 /
00824

30-40;
na
pędzel
5-10
30-40;
na
pędzel
5-10

20-30

35-40
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ACRYL 2K EFB

Dwuskładnikowa farba
akrylowa z efektem skórki
pomarańczowej

LS157
(29157)

ACRYL 1K

Błyszcząca farba akrylowa
o bezpośredniej
przyczepności do PVC, ABS
i PS

20/80

LS158
(29158)

ACRYL 1K MATT

Matowa farba akrylowa
o bezpośredniej przyczepności do PVC, ABS i PS

20/80

LS159
(29159)

ACRYL 2K
TEXTUR

Strukturyzowana matowa
farba akrylowa o bezpośredniej przyczepności

20/80

29342

20

00825 /
00824

30-35

LS164
(29164)

ACRIPROF UHS

Dwuskładnikowa farba
akrylowa UHS

25/75

29364/
29316

50

00824 /
00825 /
00653

5-15

LS170
(29170)

EPODUR

Farba epoksydowa HS
o wysokim połysku i dużej
odporności chemicznej

25/75

29376/
29377

20

00516

20-25

LS171
(29171)

EPOTOP 1K

Błyszcząca farba
epoksydowa

00825 /
00824

20-30

LS172
(29172)

EPODUR MATT

Epoksydowa farba matowa
HS

25/75

15 wag.
20 obj.

00516

45-50

LS175
(29175)

EPOFAN PRIMER
R-EC

Podkład antykorozyjny
o wysokiej estetyce powłoki

10-90

30 wag.
50 obj.

00516

25-50

LS176
(29176)

EPODUR EFB

Farba epoksydowa o dobrej
przyczepności z efektem
„tłoczenia“

15/85

29376/
29377

20 wag.
30 obj.

00516

0-20

LS179
(29179)

EPOXYLACK
EFFEKT

Szybkoschnąca farba
epoksydowa z efektem
„tłoczenia“

15/85

29379

25 wag.
33 obj.

00516

0-20

LS180
(29180)

NITRON

Szybkoschnąca farba
nitrocelulozowa dla
przemysłu

15/85

00825 /
00552

70-80

LS182
(29182)

NITRON MATT

Matowa farba
nitrocelulozowa dla
przemysłu

15/85

00825 /
00552

70-80

LS184
(29184)

NITRON HIGH

Wysokiej jakości farba
nitrocelulozowa

15/85

00825

70-80

LS185
(29185)

NITRON 2K

Jednoskładnikowa farba
o przyczepności do metalu

15/85

00825 /
00552

10-20

LS186
(29186)

NITRON
HAMMER

Farba nitrocelulozowa
z efektem młotkowym

15/85

00825

0-5

LS190
(29190)

BASECOAT

Matowa farba do systemu
dwuwarstwowego

25/75

00825

70100

LS204
(29204)

IS FILLER HBF

Dwuskładnikowy
poliuretanowy podkład /
izolator HS

10/90

29355/
29356/
29357

16 wag.
25 obj.

00825 /
00824

15-20

LS282
(29282)

FRAMECOAT
PVC

Farba akrylowa
o bezpośredniej
przyczepności do PVC

20/80

29342

20

00824 /
00825

25-35

LS299
(29999)

ISOLACK HIGH
EFB

Wysokiej jakości farba
poliuretanowa z efektem
skórki pomarańczy

25/75

29340/
29341

40 wag.
50 obj.

00825 /
00824

0-25

LS443
(29443)

ACRYL 2K AC

Antykorozyjna farba
akrylowa w pół-połysku
o bezpośredniej
przyczepności do metalu

20/80

29342

20

00824 /
00812

10-30

LS156
(29156)

20/80

29342

15 wag.
20 obj.

00825 /
00824
00825 /
00824
00587
(do PS)
00825 /
00824
00587
(do PS)

19/80/1
29376/
29377
00305/
00103/
00451

29385

50

0-30
20-30
50-60
25-35
50-60
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DANE TECHNICZNE 0389-PL

Bazy kolorystyczne systemu LECHSYS są wysoce skoncentrowane, ich lepkość może znacznie wzrosnąć jeżeli
temperatura spadnie poniżej 15ºC lub jeżeli są stale mieszane w mieszalniku przez długi czas. Zaleca się ręczne
wymieszanie nowych baz kolorystycznych przed ustawieniem ich w mieszalniku.

Dane techniczne 0389-PL 02/2014
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0493-PL

LS100 (29100)
1K FAST PRIMER

1000 ml +
700-1000 ml

18-20’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
Ilość warstw:
1-2

W 20ºC:
do przenoszenia:
30 min
pełne schnięcie:
2 godz.

Opis:
Jednoskładnikowy kwaśny grunt epoksydowo-winylowy.
Zastosowanie:
W przemyśle metalowym i naprawach pojazdów użytkowych jako grunt antykorozyjny i promotor przyczepności.
Właściwości:
−
−
−

−
−
−

Łatwa aplikacja
Szybkie schnięcie
Dobra przyczepność do:
⋅
Stali
⋅
Stali nierdzewnej
⋅
Blachy stalowej ocynkowanej
⋅
Aluminium i jego stopów
Wysoka siła antykorozyjna
Dobra spawalność
Do bezpośredniego pokrywania podkładami i farbami nawierzchniowymi

Przygotowanie powierzchni:
Czarne blachy stalowe: wypiaskować, wyszlifować.
Stal: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub wypiaskować.
Aluminium i jego stopy: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub
zmatowić.
Stal ocynkowana elektrolitycznie: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Stal ocynkowana ogniowo: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub
zmatowić.
Stare powłoki lakiernicze: nie nakładać na warstwy wrażliwe na rozpuszczalniki, a także na warstwy nakładane
walcowo.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:
LS100 1K FAST PRIMER (binder 29100 z pigmentami)
00516 LECHSYS EPODUR THINNER lub
00552 LECHLEROID L THINNER lub

wagowo / objętościowo
1000 części
700-1000 części

00556 LECHSYS EPODUR PF THINNER* (rozcieńczalnik)
*tylko dla krajów EWG

Lepkość do natrysku w 20°C: 18-20’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 1-2
Grubość pokrycia: 15-20 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 kg mieszanki = 7 m przy 20 µ
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DANE TECHNICZNE 0493-PL

DIR 2004/42/CE: Podkład IIB/c – VOC produktu gotowego do użycia 780 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 718 g/l VOC
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 15 min
Wyschnięty dotykowo: 30 min
Pełne schnięcie: 2 godz.
Zalecane warstwy następne:
W systemie mokre-na-mokre:
Odczekać, aż produkt wyschnie przez 20-60 min w 20°C, następnie pokryć podkładem poliuretanowym (IS
FILLER HBF lub ISOSEALER) lub poliakrylowym (HI-BUILD FILLER) albo bezpośrednio lakierem syntetycznym
(SYNTOLACK), poliuretanowym (ISOLACK) lub akrylowym (ACRITOP).
W systemie suche-na-suche:
Po upływie 24 godz. grunt należy zmatowić, a następnie pokryć jednym z wymienionych wyżej produktów.
Uwagi:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Nie nakładać na stare powłoki nieodporne na rozpuszczalniki i na powłoki nakładane metodą walcową.
Nie nakładać na produkt szpachli, gruntów poliestrowych i lakierów typu nitro.
Produkt, nawet rozcieńczony, musi być przechowywany w opakowaniach plastikowych lub wewnętrznie
powlekanych (jeśli to możliwe – w opakowaniach oryginalnych, w których został dostarczony).
Baza 29000 BIANCO INTENSO musi zostać dokładnie wymieszana natychmiast po jej dodaniu
podczas przygotowywania koloru.
Produkt należy wymieszać ręcznie przed umieszczeniem we wstrząsarce (najlepiej żyroskopowej).

Dane techniczne 0493-PL 02/2010
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0354-PL

LS101 (29101)
SYNTOPRIMER ZINC

1000 ml +
150-250 ml

20-25’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4-1,6 mm
4 atm
Ilość warstw:
1-2

W 20°C:
wyschnięty dotykowo:
2-3 godz.
pełne schnięcie:
12 godz.

Opis:
Antykorozyjna farba gruntująca na bazie syntetycznych żywic fenolowych, zawierająca fosforany cynku, które
zapewniają wysoką ochronę przed korozją. Nie zawiera chromianów i ołowiu.
Zastosowanie:
Grunt antykorozyjny odpowiedni do prac lakierniczych dotyczących maszyn rolniczych, maszyn budowlanych,
pojazdów użytkowych i do ogólnych zastosowań w przemyśle na podłoża stalowe.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Szybkie schnięcie
Szybki cykl lakierniczy
Bardzo dobra przyczepność do: stali, żeliwa, ocynkowanej elektrolitycznie i ogniowo blachy stalowej,
aluminium
Bardzo wysoka siła antykorozyjna
Nie zawiera chromianów i ołowiu

Przygotowanie powierzchni:
Czarne blachy stalowe: wypiaskować, wyszlifować.
Stal: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub wypiaskować.
Aluminium i jego stopy: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub
zmatowić.
Stal ocynkowana elektrolitycznie: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Stal ocynkowana ogniowo: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub
zmatowić.
Aplikacja:
Natrysk lub nakładanie pędzlem.
Proporcje mieszania do natrysku:
LS101 SYNTOPRIMER ZINC (binder 29101 z pigmentami)
00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER lub

wagowo / objętościowo
1000 części
150-250 części

00552 LECHLEROID L THINNER (rozcieńczalnik)
Lepkość do natrysku w 20°C: 20-25’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4-1,6 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 1-2
Grubość pokrycia: 60-80 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 kg mieszanki = 4,5 m przy 75 µ
2
1 l mieszanki = 5,5 m przy 75 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 580 g/l
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DANE TECHNICZNE 0354-PL

Proporcje mieszania do nakładania pędzlem:
LS101 SYNTOPRIMER ZINC (binder 29101 z pigmentami)
00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNER SLOW
(rozcieńczalnik wolny)

wagowo / objętościowo
1000 części
50-100 części

Odstęp czasu pomiędzy warstwami: min. 2 godz.
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Wyschnięty dotykowo: 2-3 godz.
Pełne schnięcie: 12 godz.
Zalecane warstwy następne:
−
−
−
−

Emalie poliuretanowe (ISOLACK)
Lakiery syntetyczne (SYNTOLACK)
Lakiery na bazie nitro (NITRON), po pełnym wyschnięciu SYNTROPRIMER ZINC
Emalie do suszenia w 100-120°C (STOVE 120°C)

Uwagi:
Binder 29101 nie zawiera chromianów i ołowiu. Zaleca się stosowanie receptur bez dodatku baz kolorystycznych
29011, 29012 i 29026, aby zachować te właściwości także dla finalnego produktu.
Receptury dla podkładów w kolorze znajdują się pod pozycją „SOTT” w Lechler Explorer.

Dane techniczne 0354-PL 02/2014
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0482-PL

LS102 (29102)
EPOBUILD PRIMER 2K

1000 ml +
500 ml +
0-150 ml

22-30’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

∅ 1,6-1,9 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,4-1,8 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

70-120 µ

W 20ºC:
do przenoszenia:
5 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
60 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowy podkład epoksydowy o wysokiej sile wypełniania.
Zastosowanie:
Odpowiedni do stosowania w renowacji pojazdów użytkowych i do ogólnych zastosowań w przemyśle jako
podkład.
Właściwości:
−
−

−
−
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Bardzo dobra przyczepność na:
⋅
Stal
⋅
Stal ocynkowaną elektrolitycznie i ogniowo
⋅
Aluminium i jego stopy
Wysoka siła antykorozyjna
Nie ścieka
Bardzo dobra siła wypełniania
Łatwe szlifowanie
Możliwość nakładania techniką mokre-na-mokre i suche-na-suche
Nie zawiera chromianów

Przygotowanie powierzchni:
Czarne blachy stalowe: wypiaskować, wyszlifować.
Stal: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub wypiaskować.
Aluminium i jego stopy: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub
zmatowić.
Stal ocynkowana elektrolitycznie: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Stal ocynkowana ogniowo: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW i dokładnie wyszlifować.
Laminaty szklane: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW i wyszlifować, jeśli to konieczne.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo

objętościowo

LS102 EPOBUILD PRIMER (binder 29102 z pigmentami)

1000 g

1000 ml

29302 LECHSYS EPOBUILD PRIMER HARDENER
(utwardzacz)

300 g

500 ml

0-100 g

0-150 ml

00516 LECHSYS EPODUR THINNER lub
00556 LECHSYS EPODUR PF THINNER * (rozcieńczalnik)
*kraje EWG
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DANE TECHNICZNE 0482-PL

Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 22-30’’ DIN4
∅ dyszy: 1,6-1,9 mm; HVLP 1,4-1,8 mm
Ciśnienie powietrza: 3,5-4,5 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2
Zalecana grubość pokrycia: 70-120 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 4,5 m przy 100 µ
2
1 kg mieszanki = 3,5 m przy 100 µ
DIR 2004/42/CE: Podkład IIB/c - VOC produktu gotowego do użycia 540 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 500 g/l VOC
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 15-20 min
Wyschnięty dotykowo: 5 godz.
Szlifowanie: po upływie 18-20 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
60 min
Szlifowanie i zalecane warstwy następne:
Można szpachlować po upływie 8-10 godz. w 20°C.
W systemie suche-na-suche:
Wyszlifować na sucho papierem ściernym P280-320.
W systemie mokre-na-mokre:
Można pokrywać w czasie od 1 do 12 godz. od aplikacji (przy 20°C) emalią akrylową (ACRITOP) lub
poliuretanową (ISOLACK).
Uwagi:
Nie zaleca się nakładać produktu w temperaturze poniżej 15°C.
Produkt nie zawiera chromianów i ołowiu. Zaleca się stosowanie receptur bez dodatku baz kolorystycznych
29011, 29012 i 29026, aby zachować te właściwości także dla finalnego produktu.
Receptury dla podkładów w kolorze znajdują się pod pozycją „SOTT” w Lechler Explorer.

Dane techniczne 0482-PL 02/2014
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0355-PL

LS103 (29103)
SYNTOPRIMER

1000 ml +
200-400 ml

20-25’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4-1,8 mm
4 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
60 min
pełne schnięcie:
24 godz.

Opis:
Szybkoschnący podkład syntetyczny. Nie zawiera chromianów i ołowiu.
Zastosowanie:
Grunt antykorozyjny odpowiedni do prac lakierniczych dotyczących maszyn rolniczych, maszyn budowlanych,
pojazdów użytkowych i do ogólnych zastosowań w przemyśle na podłoża stalowe.
Właściwości:
−
−
−

Szybkie schnięcie
Dobra przyczepność do stali
Wysoka siła wypełniająca

Przygotowanie powierzchni:
Czarne blachy stalowe: wypiaskować, wyszlifować.
Blachy stalowe: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub
wypiaskować.
Stare powłoki lakiernicze: nie nakładać na powłoki wrażliwe na rozcieńczalniki.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
wagowo / objętościowo
LS103 SYNTOPRIMER (binder 29103 z pigmentami)
00824–00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER lub
00552 LECHLEROID L THINNER (rozcieńczalnik)

1000 części
200-400 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 20-25’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4-1,8 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 60-80 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 5,5 m przy 75 µ
2
1 kg mieszanki = 4,5 m przy 75 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 610 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 10-15 min
Do przenoszenia: 60 min
Pełne schnięcie: 24 godz.
Zalecane warstwy następne:
−
−
−

Emalie poliuretanowe (ISOLACK)
Lakiery syntetyczne (SYNTOLACK)
Lakiery na bazie nitro (NITRON), po pełnym wyschnięciu SYNTROPRIMER
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DANE TECHNICZNE 0355-PL

Uwagi:
Binder 29103 nie zawiera chromianów i ołowiu. Zaleca się stosowanie receptur bez dodatku baz kolorystycznych
29011, 29012 i 29026, aby zachować te właściwości także dla finalnego produktu.
Receptury dla podkładów w kolorze znajdują się pod pozycją „SOTT” w Lechler Explorer.

Dane techniczne 0355-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0484-PL

LS105 (29105)
HI-BUILD FILLER

1000 ml +
200 ml +
200-250 ml

20-25’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
1,5-3 godz.

∅ 1,4-1,9 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,4-1,8 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw:
2-3

60-80 µ
180-200 µ

W 20ºC:
do przenoszenia:
1-2 godz.
do szlifowania:
2-4 godz.
Wygrzewanie:
20-30 min w 60°C

P240-P280 +
P360-P400

Opis:
Dwuskładnikowy poliakrylowy podkład HS o właściwościach wysoce wypełniających.
Zastosowanie:
Odpowiedni do stosowania w renowacji pojazdów użytkowych i do ogólnych zastosowań w przemyśle jako
podkład wypełniający / izolator w systemach suche-na-suche (ze szlifem).
Właściwości:
−
−
−
−
−
−

Bardzo wysoka siła wypełniania
Szybkie schnięcie
Łatwe szlifowanie na sucho
Wysoka zawartość części stałych
Łatwa aplikacja
Wysoka wydajność

Przygotowanie powierzchni:
Szpachle poliestrowe: 04469 POLYDUR CART WHITE, 05323 MULTIGRIP SPACHTELMASSE, po
wyschnięciu, wyszlifować papierem ściernym P120-150 i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER
SLOW.
Antykorozyjne kwaśne grunty: 1K FAST PRIMER można pokrywać po upływie 30 min w 20°C, bez szlifowania.
Podkłady epoksydowe: EPOXYPRIMER, EPOFAN PRIMER R-EC, ACRIPUR PRIMER można pokrywać po
odparowaniu lub wyszlifowaniu (zgodnie z opisem technicznym).
Stare powłoki termoutwardzalne lub laminaty szklane: po wyschnięciu, wyszlifować na sucho papierem
ściernym P180-240 i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW. W przypadku powłok
nieodpornych na rozcieńczalniki zalecane jest wykonanie wcześniejszych prób, aby uniknąć ryzyka podnoszenia
powłoki.
Powierzchnie z kataforezą: wyszlifować na sucho papierem ściernym P320 i odtłuścić za pomocą 00695
SILICONE REMOVER SLOW.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo

objętościowo

LS105 HI-BUILD FILLER (binder 29105 z pigmentami)

1000 g

1000 ml

29355 (standardowy) – 29356 (szybki) LECHSYS ACRITOP
HARDENER (utwardzacz)

130 g

200 ml

150-200 g

200-250 ml

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

Czas życia mieszanki w 20°C: 1,5 godz.(z utwardzaczem szybkim 29356), 3 godz. (z utwardzaczem
standardowym 29355)
Lepkość do natrysku w 20°C: 20-25’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4-1,9 mm; HVLP 1,4-1,8 mm
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Ciśnienie powietrza: 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 60-80 µ (izolator) lub 180-200 µ (podkład wypełniający)
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 4,2-4,5 m przy 100 µ
2
1 kg mieszanki = 3-3,3 m przy 100 µ
DIR 2004/42/CE: Podkład IIB/c - VOC produktu gotowego do użycia 540 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 515 g/l VOC
Czas schnięcia:
W technice suche-na-suche:
Schnięcie w 20°°C:
Pyłosuchy: 10-15 min
Wyschnięty dotykowo: 1-2 godz.
Szlifowanie: po upływie 4 godz. (2 godz. z utwardzaczem 29356)
Pełne schnięcie: 24 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
20-30 min
Szlifowanie:
Na sucho: papierem ściernym P280-P320
Na mokro: papierem ściernym P360-P400
Zalecane warstwy następne:
Lakiery nawierzchniowe LECHYS: ISOLACK – ACRITOP – BASECOAT – LECHSYS EFFECT
Uwagi:
Produkt nie zawiera chromianów i ołowiu. Zaleca się stosowanie receptur bez dodatku baz kolorystycznych
29011, 29012 i 29026, aby zachować te właściwości także dla finalnego produktu.
Receptury dla podkładów w kolorze znajdują się pod pozycją „SOTT” w Lechler Explorer.

Dane techniczne 0484-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0396-PL

LS106 (29106)
ISOSEALER B/B

1000 ml +
500 ml +
450-500 ml

18-20’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,3-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
odparowanie:
od 40 min
do 5 godz.

Opis:
Dwuskładnikowy izolator poliuretanowy do stosowania w cyklach lakierniczych techniką mokre-na-mokre.
Zastosowanie:
Odpowiedni do stosowania w renowacji pojazdów użytkowych i do ogólnych zastosowań w przemyśle na dużych
powierzchniach.
Właściwości:
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Nie ścieka
Dobra rozlewność
Nie wchłania lakierów nawierzchniowych

Przygotowanie powierzchni:
Szpachle poliestrowe: 04469 POLYDUR CART WHITE, 05323 MULTIGRIP SPACHTELMASSE, po
wyschnięciu, wyszlifować papierem ściernym P120-150-220 i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER
SLOW.
Antykorozyjne kwaśne grunty: 1K FAST PRIMER można pokrywać po upływie 30 min w 20°C, bez szlifowania.
Podkłady epoksydowe: EPOXYPRIMER, EPOFAN PRIMER R-EC, ACRIPUR PRIMER można pokrywać po
odparowaniu lub wyszlifowaniu.
Stare powłoki termoutwardzalne lub laminaty szklane: po wyschnięciu, wyszlifować na sucho papierem
ściernym P180-240 i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW. W przypadku powłok
nieodpornych na rozcieńczalniki zalecane jest wykonanie wcześniejszych prób, aby uniknąć ryzyka podnoszenia
powłoki.
Powierzchnie z kataforezą: wyszlifować na sucho papierem ściernym P320 i odtłuścić za pomocą 00695
SILICONE REMOVER SLOW.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo

objętościowo

LS106 ISOSEALER (binder 29106 z pigmentami)

1000 g

1000 ml

29340 (standardowy) - 29341 (wolny) LECHSYS ISOLACK
HIGH HARDENER (utwardzacz)

250 g

500 ml

200-300 g

450-500 ml

00824 (wolny) - 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)
Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 18-20’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm; HVLP 1,3-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 60-80 µ
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Wydajność teoretyczna:

2

1l mieszanki = 6 m przy 75 µ
2
1 kg mieszanki = 4 m przy 75 µ

DIR 2004/42/CE: Podkład IIB/c - VOC produktu gotowego do użycia 540 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 533 g/l VOC
Czas schnięcia:
Odparowanie w 20°C: od 40 min do 5 godz.
Zalecane warstwy następne:
Lakiery LECHYS: ISOLACK – ACRITOP.
Uwagi:
ISOSEALER nie zawiera chromianów i ołowiu. Zaleca się stosowanie receptur bez dodatku baz kolorystycznych
29011, 29012 i 29026, aby zachować te właściwości także dla finalnego produktu.
Receptury dla podkładów w kolorze znajdują się pod pozycją „SOTT” w Lechler Explorer.

Dane techniczne 0396-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS107 (29107)
EPOXYPRIMER

1000 ml +
500 ml +
0-100 ml

22-30’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

∅ 1,6-1,9 mm
3,5-4,5 atm
HVLP:
∅ 1,4-1,8 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
5 godz.
do szlifowania:
18 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C
45 min w 50°C

Opis:
Dwuskładnikowy epoksydowy grunt / izolator zapewniający ochronę przed korozją; zawiera fosforany cynku.
Zastosowanie:
Odpowiedni do stosowania na pojazdy użytkowe i w przemyśle ogółem, jako warstwa gruntująca lub
wypełniająco-izolująca.
Właściwości:
−
−

−
−
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Bardzo dobra przyczepność na:
⋅
stal
⋅
stal ocynkowaną (elektrolitycznie i ogniowo)
⋅
aluminium i stopy metali lekkich
Bardzo wysoka siła antykorozyjna
Wysoka siła wypełniania
Bardzo dobre szlifowanie
Nie wchłania lakierów nawierzchniowych
Możliwa aplikacja w systemie mokre-na-mokre
Nie zawiera chromianów i ołowiu

Przygotowanie powierzchni:
Czarne blachy stalowe: wypiaskować lub wyszlifować.
Blachy stalowe: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW i wyszlifować lub
wypiaskować.
Aluminium i stopy lekkie: wyczyścić i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, dokładnie
wyszlifować lub zmatować.
Stal ocynkowana elektrolitycznie: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Stal ocynkowana ogniowo: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować
lub zmatować.
Laminaty szklane: kilkakrotnie odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW; jeśli to konieczne wyszlifować.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo

objętościowo

LS107 EPOXYPRIMER (binder 29107 z pigmentami)

1000 g

1000 ml

29370 (standardowy) - 29371 (szybki) LECHSYS
EPOXYPRIMER HARDENER (utwardzacz)

300 g

500 ml

0-50 g

0-100 ml

00516 LECHSYS EPODUR THINNER lub
00556 LECHSYS EPODUR PF THINNER* (rozcieńczalnik)
*kraje EWG
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Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz. (z utwardzaczem standardowym 29370)
Lepkość do natrysku w 20°C: 22-30’’ DIN4
∅ dyszy: 1,6-1,9 mm; HVLP 1,4-1,8 mm
Ciśnienie powietrza: 3,5-4,5 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 70-100 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 4,5 m przy 100 µ
2
1 kg mieszanki = 3,5 m przy 100 µ
DIR 2004/42/CE: Podkład IIB/c - VOC produktu gotowego do użycia 540 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 500 g/l VOC
Powłoki dwukomponentowe
Limit UE dla tego produktu (cat. j/BS): 500 g/l (2010) VOC produktu gotowego do użycia
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 500 g/l VOC
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 15-20 min
Do przenoszenia: 5 godz.
Do szlifowania: 18 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C
45 min w 50°C
Produkt nie powinien schnąć w temperaturze poniżej 15°C.
Szlifowanie:
Stosując EPOXYPRIMER jako grunt – szlifować na sucho papierem ściernym P180-220.
Stosując EPOXYPRIMER jako podkład wypełniająco-izolujący – szlifować na sucho papierem ściernym P280320.
Zalecane warstwy następne:
W systemie suche-na-suche:
⋅
Po upływie 8-10 godz. w 20°C od aplikacji można pokrywać szpachlami poliestrowymi.
⋅
Produkt można ponownie nakładać, jeśli jest stosowany jako podkład wypełniająco-izolujący lub
pokrywać go innymi podkładami / izolatorami epoksydowymi albo poliuretanowymi. Zwykle jest
stosowany w renowacji pojazdów użytkowych z zastosowaniem „dwuproduktowego” cyklu; bezpośrednie
pokrycie lakierem LECHYS: ISOLACK – ACRITOP.
W systemie mokre-na-mokre:
Należy odczekać 1 – 24 godz. w 20°C i nałożyć bezpośrednio dwuskładnikowy lakier poliuretanowy (ISOLACK –
ACRITOP).
Uwagi:
Binder 29107 nie zawiera chromianów i ołowiu. Zaleca się stosowanie receptur bez dodatku baz kolorystycznych
29011, 29012 i 29026, aby zachować te właściwości także dla finalnego produktu.
Zastosowanie szybkiego utwardzacza (29371) skraca czas życia mieszanki.
Produkt po dodaniu utwardzacza i rozcieńczalnika może być nakładany elektrostatycznie.
Receptury dla podkładów w kolorze znajdują się pod pozycją „SOTT” w Lechler Explorer.

Dane techniczne 0356-PL 03/2010
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS108 (29108)
EPOPRIMER 1K

1000 ml +
100-200 ml

20-25’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
Ilość warstw:
2

W 20ºC:
do przenoszenia:
4-5 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.

Opis:
Jednoskładnikowy antykorozyjny grunt epoksydowo-estrowy. Nie zawiera chromianów i ołowiu.
Zastosowanie:
Odpowiedni do zastosowań przemysłowych na metal i w renowacji samochodów ciężarowych, jako grunt
o bezpośredniej przyczepności.
Właściwości:
−
−
−

−

Łatwa aplikacja
Szybkie schnięcie w temperaturze otoczenia
Dobra przyczepność do następujących powierzchni:
⋅
stal
⋅
stal ocynkowana
⋅
aluminium i stopy metali lekkich
Wysoka siła antykorozyjna

Przygotowanie powierzchni:
Czarne blachy stalowe: wypiaskować, wyszlifować.
Stal: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW i wyszlifować.
Aluminium i jego stopy: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować,
wypiaskować lub zmatowić.
Stal ocynkowana elektrolitycznie: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Stal ocynkowana ogniowo: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW i wyszlifować lub
zmatowić.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
wagowo / objętościowo
LS108 EPOPRIMER 1K (binder 29108 z pigmentami)
00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

1000 części
100-200 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 20-25’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 2
Zalecana grubość pokrycia: maks. 50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 kg / 1 l mieszanki = 5,5-6,5 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 520 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 4-5 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
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Zalecane warstwy następne:
Może być pokrywany bez szlifowania lakierami nawierzchniowymi syntetycznymi (SYNTOLACK) lub
poliuretanowymi (ISOLACK) w czasie od 3 do 24 godz. przy 20°C w zależności od grubości pokrycia. Może być
również pokrywany lakierami na bazie nitro (NITRON) po przeprowadzeniu wcześniejszych testów.

Dane techniczne 0460-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS109 (29109)
ACRIPUR PRIMER

1000 ml +
330 ml +
200-250 ml

25-30’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4-1,9 mm
4 atm
Ilość warstw:
2-3

80-100 µ

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
2-4 godz.

W 20ºC:
do przenoszenia:
40-60 min
do szlifowania:
18-20 godz.
Wygrzewanie:
60 min w 60°C

Opis:
Antykorozyjny epoksydowo-akrylowy grunt z zaawansowanym systemem aktywnych pigmentów przeciwkorozyjnych.
Zastosowanie:
Odpowiedni jako grunt w renowacji samochodów ciężarowych i w przemyśle.
Właściwości:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Szybkie schnięcie, również w niskich temperaturach
Bardzo dobra przyczepność na stal, stal nierdzewną, powierzchnie z kataforezą, aluminium i stopy metali
lekkich, laminaty szklane, ocynkowane blachy stalowe (elektrolitycznie i ogniowo), stare powłoki
Wysoka siła antykorozyjna
Wysoka siła wypełniania
Wysoka elastyczność
Niskie wchłanianie warstw nawierzchniowych
Możliwość nakładania w systemach suche-na-suche i mokre-na-mokre w ciągu 7 dni
Przy użyciu określonego utwardzacza, można go stosować z lakierem nawierzchniowym 29155 ACRITOP

Przygotowanie powierzchni:
Czarne blachy stalowe i metalowe: wypiaskować (30-40 µ) lub wyszlifować papierem ściernym P80-P100
i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Stal nierdzewna: wyszlifować na sucho papierem ściernym P180 i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE
REMOVER SLOW.
Aluminium, stopy metali lekkich, blachy stalowe ocynkowane (elektrolitycznie EG i ogniowo HDG):
zmatowić czerwoną Scotch Brite i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Laminaty szklane (PRFG): wyszlifować na sucho papierem ściernym P150 i odtłuścić za pomocą 00695
SILICONE REMOVER SLOW.
Powierzchnie z kataforezą: wyszlifować na sucho papierem ściernym P220/P240 i odtłuścić za pomocą 00695
SILICONE REMOVER SLOW.
Aplikacja:
Natrysk tradycyjny lub AIRMIX.
Proporcje mieszania:
LS109 ARIPUR PRIMER (binder 29109 z pigmentami)
29355 LECHSYS ACRITOP HARDENER lub
09919 HARDENER (utwardzacz)
00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo

objętościowo

1000 g

1000 ml

200 g

330 ml

100-150 g

200-250 ml

W przypadku aplikacji bezpowietrznej (AIRLESS) należy zmniejszyć ilość rozcieńczalnika.
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Czas życia mieszanki w 20°C: 2 godz. (z utwardzaczem 29356), 4 godz. (z utwardzaczem 29355 / 29357)
Lepkość do natrysku w 20°C: 25-30’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4-1,9 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 80-100 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 5,3 m przy 80 µ
2
1 kg mieszanki = 3 m przy 80 µ
DIR 2004/42/CE: Podkład IIB/c - VOC produktu gotowego do użycia 540 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 481 g/l VOC
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 15-20 min
Wyschnięty dotykowo: 40-60 min
Do szlifowania: 18-20 godz.
Pełne schnięcie: 24 godz.
Wygrzewanie:
60 min w 60°C
Szlifowanie i zalecane warstwy następne:
W systemie suche-na-suche:
Szlifować na sucho po upływie 18 godz. przy 20°C lub po 60 min wygrzewania w 60°C, papierem ściernym P320.
W systemie mokre-na-mokre:
Można pokrywać emalią akrylową (ACRITOP) lub poliuretanową (ISOLACK) w czasie od 1 godz. do 7 dni przy
20°C.
Uwagi:
Produkt nie zawiera chromianów i ołowiu. Zaleca się stosowanie receptur bez dodatku baz kolorystycznych
29011, 29012 i 29026, aby zachować te właściwości także dla finalnego produktu.
Produkt po dodaniu utwardzacza i rozcieńczalnika może być nakładany elektrostatycznie.
Receptury dla podkładów w kolorze znajdują się pod pozycją „SOTT” w Lechler Explorer.

Dane techniczne 0480-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS111 (29111)
SYNTOLACK METAL

1000 ml +
20-200 ml

Ilość warstw:
2

∅ 1,4 mm
3-4 atm
Ilość warstw:
2

W 20ºC:
odporny na dotyk:
5-6 godz.
pełne schnięcie:
5-6 dni

Opis:
Metaliczna dekoracyjna farba syntetyczna zapewniająca dobrą ochronę powierzchni.
Zastosowanie:
Odpowiednia do lakierowania metalowych powierzchni narażonych na ciężkie warunki atmosferyczne. Zalecana
na ogrodzenia, metalowe drzwi, framugi okien itp.
Właściwości:
−
−
−

Metaliczna dekoracyjna powłoka
Dobra ochrona powierzchni
Łatwa aplikacja

Przygotowanie powierzchni:
Stal: nałożyć SYNTOPRIMER ZINC.
Stare powłoki: dokładnie wyszlifować, jeśli to konieczne nałożyć szpachlę i odpowiedni podkład wypełniający.
Aplikacja:
Nakładać pędzlem, wałkiem o krótkim włosiu lub za pomocą natrysku.
Proporcje mieszania (pędzel lub wałek):
wagowo / objętościowo
LS111 SYNTOLACK METAL (binder 29111 z pigmentami)

1000 części

00570 SYNTEX SP THINNER (rozcieńczalnik)

20-40 części

Proporcje mieszania (natrysk):
wagowo / objętościowo
LS111 SYNTOLACK METAL (binder 29111 z pigmentami)
00572 SYNTEX SS THINNER (rozcieńczalnik)

1000 części
100-200 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 30-40’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 3-4 atm
Ilość warstw: 2
Odparowanie między warstwami: 30-60 min w 20°C
Grubość pokrycia: 50-60 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 7 m przy 60 µ
2
1 kg mieszanki = 4,3 m przy 60 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 470 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 60 min
Do przenoszenia: 5-6 godz.
Pełne schnięcie: 5-6 dni
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Uwagi:
Można nakładać ponownie produkt w dowolnym czasie lub pokrywać syntetycznymi lakierami bezbarwnymi. Nie
można pokrywać lakierami nawierzchniowymi na bazie nitro ani poliuretanowymi..
W przypadku kolorów uzyskanych poprzez system LECHSYS, należy odnieść się do karty kolorów METAL
EFFECTS – kod P6300, biorąc pod uwagę, że przy aplikacji za pomocą natrysku, ostateczny kolor będzie
jaśniejszy w porównaniu do referencyjnego koloru z karty.

Dane techniczne 0404-PL 09/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS112 (29112)
SYNTOLACK MATT

1000 ml +
150-250 ml

17-18’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
Ilość warstw:
2

W 20ºC:
do przenoszenia:
2-3 godz.
pełne schnięcie:
5-6 dni

Opis:
Szybkoschnąca satynowa emalia syntetyczna.
Zastosowanie:
Odpowiednia do lakierowania maszyn i narzędzi, metalowych półek i innych elementów wyposażenia, do
zastosowań w przemyśle ogółem.
Właściwości:
−
−
−
−
−
−

Szybkie schnięcie
Bardzo dobry wygląd
Wysoka zawartość części stałych
Jednolity matowy efekt
Łatwa aplikacja
Dobra bezpośrednia przyczepność do stali (nie zawiera żadnych pigmentów antykorozyjnych, ochrona dzięki
efektowi barierowemu)

Przygotowanie powierzchni:
Produkt można nakładać na:
⋅
1K FAST PRIMER
⋅
SYNTOPRIMER lub SYNTOPRIMER ZINC
⋅
EPOPRIMER 1K
⋅
bezpośrednio na pozbawioną rdzy stal odtłuszczoną za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
wagowo / objętościowo
LS112 SYNTOLACK MATT (binder 29112 z pigmentami)

1000 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER lub
00572 SYNTEX SS THINNER lub

150-250 części

00552 LECHLEROID L THINNER (rozcieńczalnik)
Lepkość do natrysku w 20°C: 17-18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 40-50 µ
Do pokrywania w 20°C: przed upływem 2 godz. lub po upływie 48-72 godz. w zależności od grubości powłoki
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 6-6,5 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 5-5,5 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 560 g/l
W przypadku aplikacji metodą elektrostatyczną:
Do produktu należy dodać 0,5-2% dodatku 09826 ADDITIVO ANTISTATICO.
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DANE TECHNICZNE 0358-PL

Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 2-3 godz.
Pełne schnięcie: 5-6 dni
Uwagi:
Stopień matowości osiągnięty przy zastosowaniu 29112 wynosi ok. 20-50 stopni.
Należy wziąć po uwagę, że:
⋅
przy grubszych warstwach, osiągana jest bardziej błyszcząca powłoka; cieńsze warstwy dają bardziej
matową powłokę;
⋅
jeżeli schnięcie jest przyspieszone poprzez wygrzewanie, otrzymany połysk jest wyższy o 15 ± 5 stopni,
przy tej samej grubości warstw;
⋅
drobne różnice w kolorze, w zależności od stopnia połysku, są zjawiskiem naturalnym i mieszczą się
w granicach tolerancji dla lakierów nawierzchniowych.
Aby uzyskać błyszczącą powłokę należy zastosować binder 29116 SYNTOLACK zamiast 29112 SYNTOLACK
MATT.

Dane techniczne 0358-PL 11/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0359-PL

LS114 (29114)
SYNTOLACK RAPID

1000 ml +
250-400 ml

17-18’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,3-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
2 godz.
pełne schnięcie:
5-6 dni

Opis:
Bardzo szybkoschnąca (w temperaturze otoczenia) emalia syntetyczna.
Zastosowanie:
Odpowiednia do lakierowania maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, narzędzi oraz do innych aplikacji
przemysłowych.
Właściwości:
−
−
−
−

Dobry połysk
Łatwa aplikacja
Bardzo szybkie schnięcie
Bardzo dobra bezpośrednia przyczepność na blachy stalowe (nie zawiera żadnych pigmentów
antykorozyjnych, ochrona dzięki efektowi barierowemu)

Przygotowanie powierzchni:
Produkt można nakładać na:
⋅
1K FAST PRIMER
⋅
SYNTOPRIMER
⋅
SYNTOPRIMER ZINC
⋅
EPOPRIMER 1K
⋅
bezpośrednio na pozbawione rdzy blachy stalowe, odpowiednio wyszlifowane i odtłuszczone za pomocą
00695 SILICONE REMOVER SLOW
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
wagowo / objętościowo
LS114 SYNTOLACK RAPID (binder 29114 z pigmentami)

1000 części

00824–00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER lub
00572 SYNTEX SS THINNER lub

250-400 części

00552 LECHLEROID L THINNER (rozcieńczalnik)
Lepkość do natrysku w 20°C: 17-18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm, HVLP 1,3-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm, HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 6,5-7 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 6-6,5 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 580 g/l
W przypadku aplikacji metodą elektrostatyczną:
Dodać 0,5-2% dodatku 09826 ADDITIVO ANTISTATICO.
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DANE TECHNICZNE 0359-PL

Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 15-20 min
Do przenoszenia: 2 godz.
Pełne schnięcie: 5-6 dni
Uwagi:
Aby poprawić odporność produktu na warunki atmosferyczne, a także schnięcie, przyczepność do blachy stalowej
i twardość po upływie 24 godz., należy dodać 10% utwardzacza 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER
podczas przygotowywania mieszanki. Zużyć w ciągu 4-6 godz. przy 20°C.

Dane techniczne 0359-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0361-PL

LS116 (29116)
SYNTOLACK

1000 ml +
150-250 ml

17-18’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,3 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
2-3 godz.
pełne schnięcie:
5-6 dni

Opis:
Szybkoschnąca emalia syntetyczna.
Zastosowanie:
Odpowiednia do lakierowania naczep i podwozi samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych i przemysłowych,
obrabiarek oraz do ogólnych zastosowań na powierzchnie metalowe.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Bardzo szybkie schnięcie
Łatwa aplikacja
Wysoki połysk i doskonała rozlewność
Dobra odporność na warunki atmosferyczne
Dobra bezpośrednia przyczepność do stali (nie zawiera żadnych pigmentów antykorozyjnych, ochrona dzięki
efektowi barierowemu)

Przygotowanie powierzchni:
Produkt można nakładać na:
⋅
1K FAST PRIMER
⋅
SYNTOPRIMER
⋅
SYNTOPRIMER ZINC
⋅
EPOPRIMER 1K
⋅
bezpośrednio na pozbawioną rdzy stal odtłuszczoną za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
wagowo / objętościowo
LS116 SYNTOLACK (binder 29116 z pigmentami)

1000 części

00824–00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER lub
00572 SYNTEX SS THINNER lub

150-250 części

00552 LECHLEROID L THINNER (rozcieńczalnik)
Lepkość do natrysku w 20°C: 17-18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm, HVLP 1,3 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm, HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2 (odparowanie pomiędzy warstwami nie może przekraczać 2 godz. w 20°C, aby uniknąć
podnoszenia i marszczenia powłoki)
Grubość pokrycia: 40-50 µ
Do pokrywania w 20°C: przed upływem 2 godz. lub po upływie 48-72 godz. w zależności od grubości powłoki
2
Wydajność teoretyczna: 1 l/1 kg mieszanki = 6,5-7 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 580 g/l
W przypadku aplikacji metodą elektrostatyczną:
Do produktu należy dodać 0,5-2% dodatku 09826 ADDITIVO ANTISTATICO.
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DANE TECHNICZNE 0361-PL

Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 2-3 godz.
Pełne schnięcie: 5-6 dni
Uwagi:
Aby przyspieszyć schnięcie i poprawić odporność produktu na warunki atmosferyczne oraz bezpośrednią
przyczepność do stali i twardość po upływie 24 godz., należy dodać 10% (wagowo lub objętościowo) utwardzacza
29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER podczas przygotowywania mieszanki. Zużyć w ciągu 4-6 godz. przy
20°C.
Poprzez zmieszanie binderu 29116 SYNTOLACK z binderem 29112 SYNTOLACK MATT można uzyskać powłoki
pół-matowe i w pół-połysku.

Dane techniczne 0361-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0363-PL

LS118 (29118)
SYNTOLACK HP PENN MATT

1000 ml +
0-200 ml

Ilość warstw:
2

W 20ºC:
do przenoszenia:
5-6 godz.
pełne schnięcie:
5-6 dni

Opis:
Matowy syntetyczny lakier nawierzchniowy o wysokiej estetyce powłoki i silnej ochronie antykorozyjnej, do
nakładania pędzlem. Produkt na bazie wyselekcjonowanych żywic gliceroftalowych.
Zastosowanie:
Odpowiedni jako wysokiej jakości powłoka dekoracyjna i chroniąca obiekty narażone na ciężkie warunki
atmosferyczne, do lakierowania wystawionych na zewnątrz jak i stosowanych wewnątrz powierzchni żelaznych
i drewnianych.
Budownictwo: drzwi i okna, żaluzje, rolety, balustrady
Wyposażenie: meble, ściany, sufity
Przemysł: półki, narzędzia, maszyny i inne zastosowania przemysłowe
Właściwości:
−
−
−
−

Gładka powłoka
Łatwa aplikacja
Trwały kolor
Odporność na zarysowania i warunki atmosferyczne

Przygotowanie powierzchni:
Surowe drewno: należy nałożyć odpowiedni impregnat lub LS132 (29132) TECNOGRIP rozcieńczony
w proporcji 100% oraz, jeśli to konieczne, podkład wypełniający.
Stal i żelazo: produkt zapewnia ochronę przed korozją, jednak aby zapewnić podwyższoną odporność zaleca się
nałożyć SYNTOPRIMER ZINC.
Stare powłoki: usunąć zniszczone, łuszczące się warstwy, dokładnie wyszlifować i jeśli to konieczne
wyszpachlować. Nałożyć odpowiedni izolator.
Aplikacja:
Nakładać pędzlem, wałkiem o krótkim włosiu lub za pomocą natrysku.
Proporcje mieszania (pędzel lub wałek):
wagowo / objętościowo
LS118 SYNTOLACK HP PENN MATT (binder 29118 z pigmentami)

1000 części

00570 SYNTEX SP THINNER (rozcieńczalnik)

0-10 części

Ilość warstw: 2, z 24 godz. odparowaniem między warstwami (przy 20°C)
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 7,5 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 7,4 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ≤ 500 g/l
DIR 2004/42/CE: Powłoki jednokomponentowe
Limit UE dla tego produktu (kat. i/BS): 500 g/l (2010) VOC produktu gotowego do użycia
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 500 g/l VOC
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Proporcje mieszania (natrysk):
wagowo / objętościowo
LS118 SYNTOLACK HP PENN MATT (binder 29118 z pigmentami)
00572 SYNTEX SS THINNER (rozcieńczalnik)

1000 części
150-200 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 20’’ DIN4
∅ dyszy: 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 3-3,5 atm
Ilość warstw: 2, z 30-60 min odparowaniem
Grubość pokrycia: 50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 10,7-11,2 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 9,6-11,3 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: > 500 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 60 min
Do przenoszenia: 5-6 godz.
Pełne schnięcie: 5-6 dni
Uwagi:
Powłoki uzyskane z zastosowaniem 29118 mają 15-35 stopni połysku w zależności od koloru, metod aplikacji
i schnięcia.
Aby poprawić odporność produktu na warunki atmosferyczne, a także schnięcie, przyczepność i twardość po
upływie 24 godz., należy dodać 10% utwardzacza 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER podczas
przygotowywania mieszanki. Zużyć w ciągu 4-6 godz. przy 20°C. Emalia po wyschnięciu ma nieco większy
połysk.

Dane techniczne 0363-PL 03/2010
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

38

DANE TECHNICZNE 0386-PL

LS119 (29119)
MONOSYNT

1000 ml +
150-250 ml

17-18’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,3 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
2-3 godz.
pełne schnięcie:
5-6 dni

Opis:
Szybkoschnący, jednoskładnikowy, syntetyczny lakier nawierzchniowy, pół-matowy. Może być mieszany z 29116
SYNTOLACK w dowolnych proporcjach, co umożliwia osiągnięcie powłok w pół-połysku.
Zastosowanie:
Odpowiedni do lakierowania podwozi samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, maszyn przemysłowych i do
zastosowań w przemyśle ogółem.
Właściwości:
−
−
−
−

Wysoka siła antykorozyjna
Łatwa aplikacja
Dobra siła krycia
Dobra bezpośrednia przyczepność do stali

Przygotowanie powierzchni:
Nakładać na pozbawioną rdzy stal, uprzednio wyszlifowaną i odtłuszczoną za pomocą 00695 SILICONE
REMOVER SLOW lub na następujące podkłady (aby dodatkowo zwiększyć siłę antykorozyjną):
⋅
LS100 1K FAST PRIMER
⋅
LS103 SYNTOPRIMER
⋅
LS101 SYNTOPRIMER ZINC
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
wagowo / objętościowo
LS119 MONOSYNT (binder 29119 z pigmentami)

1000 części

00824–00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER lub
00572 SYNTEX SS THINNER lub

150-250 części

00552 LECHLEROID L THINNER (rozcieńczalnik)
Lepkość do natrysku w 20°C: 17-18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm; HVLP: 1,3 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm, HVLP: 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2; odparowanie między warstwami nie może przekraczać 2 godz. (w przeciwnym razie powłoka
może się podnosić / marszczyć)
Do pokrywania przy 20°C: przed upływem 2 godz. lub po upływie 48-72 godz. w zależności od grubości powłoki
Zalecana grubość pokrycia: 50-60 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 6,5-7 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 5-6 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 550 g/l
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Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 2-3 godz.
Pełne schnięcie: 5-6 dni
Uwagi:
Aby poprawić odporność produktu na warunki atmosferyczne, a także schnięcie, przyczepność i twardość po
upływie 24 godz., należy dodać 10% utwardzacza 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER podczas
przygotowywania mieszanki. Zużyć w ciągu 4-6 godz. przy 20°C.
Wszystkie kolory przy grubości suchej powłoki wynoszącej 50-60 µ mogą mieć 35 ± 5 stopni połysku.
Aby zwiększyć połysk należy dodać 20% 29116 SYNTOLACK.
Produkt rozcieńczony w proporcji 20% rozcieńczalnikiem 00825 ma wartość oporności (SAMES)
150 MOhm x cm. Należy pamiętać, że rodzaj zastosowanego rozcieńczalnika może mieć wpływ na wartość
oporności.

Dane techniczne 0386-PL 11/2009
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0364-PL

LS120 (29120)
STOVE 120°°

1000 ml +
350-400 ml

18’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,2-1,4 mm
3-5 atm
Ilość warstw:
2

Wygrzewanie:
60 min w 100°C
30 min w 120°C
20 min w 140°C

Opis:
Melaminowo-alkidowa emalia do wygrzewania, do zastosowań przemysłowych.
Zastosowanie:
Odpowiednia do lakierowania ram rowerów, metalowych elementów wyposażenia, maszyn, narzędzi.
Właściwości:
−
−
−

Doskonały połysk
Bardzo twarda powłoka
Doskonała przyczepność do stali (nie zawiera żadnych pigmentów antykorozyjnych, ochrona dzięki efektowi
barierowemu)

Przygotowanie powierzchni:
Produkt można nakładać na:
Blachy stalowe: usunąć rdzę i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Stal, aluminium i stopy metali lekkich: nałożyć 1K FAST PRIMER.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
wagowo / objętościowo
LS120 STOVE 120°C (binder 29120 z pigmentami)
00580 VITREX THINNER (rozcieńczalnik)

1000 części
350-400 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 3-5 atm
Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 7-7,5 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 6,5-7,5 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 570 g/l
Czas schnięcia:
Odparowanie: 30 min w 20°C
Wygrzewanie (temperatura elementu):
60 min w 100°C
30 min w 120°C
20 min w 140°C
Uwagi:
Produkt można nakładać elektrostatycznie.

41

DANE TECHNICZNE 0364-PL

Dane techniczne 0364-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0365-PL

LS122 (29122)
STOVE 120°° MATT

1000 ml +
350-400 ml

18’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,2-1,4 mm
3-5 atm
Ilość warstw:
2

Wygrzewanie:
60 min w 100°C
30 min w 120°C
20 min w 140°C

Opis:
Melaminowo-alkidowa satynowa emalia do wygrzewania, do zastosowań przemysłowych.
Zastosowanie:
Odpowiednia do lakierowania ram rowerowych, półek, metalowych elementów wyposażenia.
Właściwości:
−
−
−

Bardzo twarda powłoka
Bardzo dobra przyczepność do stali (nie zawiera żadnych pigmentów antykorozyjnych, ochrona dzięki
efektowi barierowemu)
Wysoka odporność na zarysowania

Przygotowanie powierzchni:
Produkt można nakładać na:
Blachy stalowe: usunąć rdzę i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Stal, aluminium i stopy metali lekkich: nałożyć 1K FAST PRIMER.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
wagowo / objętościowo
LS122 STOVE 120°C MATT (binder 29122 z pigmentami)
00580 VITREX THINNER (rozcieńczalnik)

1000 części
350-400 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 3-5 atm
Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 7 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 6,5 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 560 g/l
Czas schnięcia:
Odparowanie: 30 min w 20°C
Wygrzewanie (temperatura elementu):
60 min w 100°C
30 min w 120°C
20 min w 140°C
Uwagi:
Matowość: 30 ± 5 stopni połysku.
Produkt można nakładać elektrostatycznie.
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Dane techniczne 0365-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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DANE TECHNICZNE 0473-PL

LS125 (29125)
ISORUBBER

1000 ml +
0-300 ml

22-24’’ DIN4
w 20°C

Ilość warstw:
2

∅ 1,4-1,6 mm
3,5-4 atm
HVLP:
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
2 godz.
pełne schnięcie:
5-6 dni

Opis:
Emalia na bazie żywic chlorokauczukowych o bardzo wysokiej odporności na wilgoć.
Zastosowanie:
Odpowiednia do ochrony powierzchni (jak beton, cegły, stal piaskowana) narażonych na stały kontakt z wilgocią
lub zanurzonych w wodzie.
Właściwości:
−
−
−
−

Bardzo szybkie schnięcie
Bardzo dobra odporność na wilgoć
Błyszcząca powłoka
Łatwa aplikacja

Przygotowanie powierzchni:
Stal: wyszlifować, odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW i nałożyć SYNTOPRIMER ZINC lub
EPOXYPRIMER..
Beton, cegły: oczyścić z kurzu i pyłu.
Aplikacja:
Natrysk, pędzel lub wałek o krótkim włosiu.
Proporcje mieszania – pędzel lub wałek:

wagowo / objętościowo

LS125 ISORUBBER (binder 29125 z pigmentami)

1000 części

00580 VITREX THINNER (rozcieńczalnik)

0-50 części

Ilość warstw: 2; odparowanie między warstwami: 2-3 godz. przy 20°C.
Proporcje mieszania – natrysk:
LS125 ISORUBBER (binder 29125 z pigmentami)
00580 VITREX THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo / objętościowo
1000 części
200-300 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 22-24’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4-1,6 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm, HVLP: 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2-3
Zalecana grubość pokrycia: 60-80 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 7-7,5 m przy 60 µ
2
1 kg mieszanki = 6,5-7 m przy 60 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 570 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 2 godz.
Pełne schnięcie: 5-6 dni
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Uwagi:
Produkt nie nadaje się do malowania basenów pływackich.

Dane techniczne 0473-PL 04/2010
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

46

DANE TECHNICZNE 0658-PL

LS127 (29127)
SYNTOLACK HS PENN

1000 ml +
0-10 ml

Ilość warstw:
2

W 20ºC:
do przenoszenia:
8-10 godz.
pełne schnięcie:
6-7 dni

Opis:
Błyszczący syntetyczny lakier nawierzchniowy HS na bazie schnących w temperaturze otoczenia żywic.
Zastosowanie:
Odpowiedni jako wysokiej jakości powłoka dekoracyjna i ochronna na drewno i metal, do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych.
Budownictwo: drzwi i okna, żaluzje, rolety, balustrady.
Wyposażenie: meble, ściany, sufity.
Zastosowanie w przemyśle: do obiektów stosowanych wewnątrz jak i wystawionych na warunki zewnętrzne.
Właściwości:
−
−
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Doskonały połysk
Bardzo wysoka twardość powłoki
Doskonała rozlewność
Trwały kolor
Niskie VOC

Przygotowanie powierzchni:
Blachy stalowe: nałożyć LS101 (29101) SYNTOPRIMER ZINC.
Surowe drewno: nałożyć odpowiedni impregnat do drewna lub LS132 (29132) TECNOGRIP GLOSS
rozcieńczony w proporcji 100% oraz, jeśli to konieczne, podkład wypełniający.
Stare powłoki: usunąć zniszczone, łuszczące się warstwy, dokładnie wyszlifować i jeśli to konieczne
wyszpachlować. Nałożyć odpowiedni izolator/podkład wypełniający.
Aplikacja:
Nakładać pędzlem lub wałkiem o krótkim włosiu w jednej warstwie.
Proporcje mieszania (pędzel lub wałek):
wagowo

objętościowo

LS127 SYNTOLACK HS PENN (binder 29127 z pigmentami)

1000 g

1000 ml

00570 SYNTEX SP THINNER (rozcieńczalnik)

0-10 g

0-10 ml

Ilość warstw: 1 + 1, z 24 godz. odparowaniem między warstwami przy 20°C
Zalecana grubość pokrycia: 50-60 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 20 m przy 30 µ (jedna warstwa)
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ≤ 300 g/l
DIR 2004/42/CE: Wewnętrzne / zewnętrzne powłoki na drewno metal lub tworzywa sztuczne
Limit UE dla tego produktu (kat. d/BS): 300 g/l (2010) VOC produktu gotowego do użycia
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 300 g/l VOC
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Do przenoszenia: 8-10 godz.
Pełne schnięcie: 6-7 dni
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Uwagi:
Aby poprawić odporność produktu, a także schnięcie, przyczepność i twardość po upływie 24 godz., należy dodać
10% utwardzacza 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER podczas przygotowywania mieszanki. Zużyć w ciągu
4-6 godz. przy 20°C.
Wartość VOC po dodaniu utwardzacza przekracza limit 300 g/l.
Do LS127 (29127) SYNTOLACK HS PENN zalecany jest dodatek 29428 LECHSYS HS BRUSH SICCATIVE
w proporcji 2%.

Dane techniczne 0658-PL 12/2010
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS130 (29130)
TECNOGRIP

1000 ml +
50-400 ml

18-22’’ DIN4
w 20°C

Ilość warstw:
2

∅ 1,4-1,8 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,3-1,6 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
3-4 godz.
pełne schnięcie:
24 godz.

Opis:
Jednoskładnikowa, półmatowa farba podkładowo-nawierzchniowa,
i antykorozyjnych pigmentów cynkowo-fosfatowych.

na

bazie

kopolimerów

winylowych

Zastosowanie:
Odpowiednia do zastosowań przemysłowych, gdzie kluczowa jest bardzo dobra przyczepność na metal,
aluminium, ocynkowane blachy stalowe i beton, a także w utrzymaniu i konserwacji fabryk chemicznych.
Właściwości:
−
−
−
−

Dobra odporność na zasady i kwasy nieskoncentrowane
Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
Stosowany jako podkład, produkt może być pokrywany syntetycznymi, poliuretanowymi i winylowymi
lakierami nawierzchniowymi
Bardzo dobra przyczepność na stal, aluminium, ocynkowane blachy stalowe

Przygotowanie powierzchni:
Czarna stal: wypiaskować, wyszlifować.
Stal: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW i wyszlifować lub wypiaskować.
Aluminium i jego stopy: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub
zmatować.
Stal ocynkowana elektrolitycznie: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Stal ocynkowana ogniowo: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, następnie
wyszlifować lub zmatować.
Stare powłoki: nie nakładać na powłoki wrażliwe na rozcieńczalniki.
Aplikacja:
Natrysk, pędzel lub wałek o krótkim włosiu.
Proporcje mieszania – natrysk:
LS130 TECNOGRIP (binder 29130 z pigmentami)
00824–00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER lub
00580 VITREX THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo / objętościowo
1000 części
300-400 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 18-22’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4-1,8 mm; HVLP: 1,3-1,6 mm
Ciśnienie powietrza: 3-5 atm, HVLP: 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2
Zalecana grubość pokrycia: 40-50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 5,5-6 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 5 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 630 g/l
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Proporcje mieszania – pędzel lub wałek:
LS130 TECNOGRIP (binder 29130 z pigmentami)
00824–00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER lub
00580 VITREX THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo / objętościowo
1000 części
50-100 części

Ilość warstw: 2; odparowanie między warstwami: 2-3 godz. przy 20°C.
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 15-20 min
Do przenoszenia: 3-4 godz.
Pełne schnięcie: ok. 24 godz.
Uwagi:
−
−
−
−
−

Produkt można aplikować elektrostatycznie.
Wszystkie kolory przy grubości suchej powłoki wynoszącej 40-50 µ mają 45 ± 5 stopni połysku.
Można nakładać ponownie produkt w dowolnym czasie. W przypadku pokrywania emalią winylową,
syntetyczną lub poliuretanową, należy odczekać co najmniej 24 godz. od aplikacji TECNOGRIP.
Latem, w wysokich temperaturach, ciemne kolory wykazują właściwości termoplastyczne.
Produkt rozcieńczony w proporcji 40% rozcieńczalnikiem 00825 ma wartość oporności (SAMES) 40 MOhm
x cm. Należy pamiętać, że rodzaj zastosowanego rozcieńczalnika może mieć wpływ na wartość oporności.

Dane techniczne 0366-PL 11/2009
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS131 (29131) TECNOGRIP METAL
LS133 (29133) TECNOGRIP SPARKLING METAL

1000 ml +
50-400 ml

18-22’’ DIN4
w 20°C

Ilość warstw:
2

∅ 1,4-1,8 mm
4 atm
Ilość warstw:
2

W 20ºC:
do przenoszenia:
3-4 godz.
pełne schnięcie:
24 godz.

Opis:
Jednoskładnikowa farba nawierzchniowa, z mikowym
i antykorozyjnych pigmentów cynkowo-fosfatowych.

efektem,

na

bazie

kopolimerów

winylowych

Zastosowanie:
Odpowiednia do wymalowań z efektem metalicznym, gdzie kluczowa jest bardzo dobra bezpośrednia
przyczepność na stal, aluminium, ocynkowane blachy stalowe i beton.
Właściwości:
−
−
−
−

Specjalny metaliczny efekt dekoracyjny
Dobra odporność na zasady i kwasy, oleje, tłuszcze, węglowodany alifatyczne
Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
Bardzo dobra przyczepność na stal, aluminium, ocynkowane blachy stalowe

Przygotowanie powierzchni:
Czarna stal: wypiaskować, wyszlifować.
Stal: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW i wyszlifować lub wypiaskować.
Aluminium i jego stopy: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub
zmatować.
Stal ocynkowana elektrolitycznie: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Stal ocynkowana ogniowo: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, następnie wyszlifować
lub zmatować.
Stare powłoki: nie nakładać na powłoki wrażliwe na rozcieńczalniki.
Aplikacja:
Natrysk, pędzel lub wałek o krótkim włosiu.
Proporcje mieszania – natrysk:
LS131 TECNOGRIP METAL (binder 29131 z pigmentami)
LS133 TECNOGRIP SPARKLING METAL (binder 29133 z pigmentami)
00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS UNIVERSAL THINNER
(rozcieńczalnik)

wagowo / objętościowo
1000 części
300-400 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 18-22’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4-1,8 mm
Ciśnienie powietrza: 3-5 atm
Ilość warstw: 2
Zalecana grubość pokrycia: 40-50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 5,5-6 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 4 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 630 g/l
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Proporcje mieszania – pędzel lub wałek*:
*tylko na małych powierzchniach
LS131 TECNOGRIP METAL (binder 29131 z pigmentami)
LS133 TECNOGRIP SPARKLING METAL (binder 29133 z pigmentami)
00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS UNIVERSAL THINNER
(rozcieńczalnik)

wagowo / objętościowo
1000 części
50-100 części

Ilość warstw: 2; odparowanie między warstwami: 2-3 godz. przy 20°C.
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20 min
Do przenoszenia: 3-4 godz.
Pełne schnięcie: ok. 24 godz.
Uwagi:
Można nakładać ponownie produkt w dowolnym czasie. W przypadku pokrywania syntetycznym lub
poliuretanowym lakierem bezbarwnym, należy odczekać co najmniej 24 godz. od aplikacji TECNOGRIP.
W przypadku kolorów uzyskanych poprzez system LECHSYS, należy odnieść się do karty kolorów METAL
EFFECTS – kod P6300, biorąc pod uwagę, że przy aplikacji za pomocą natrysku, ostateczny kolor będzie
jaśniejszy w porównaniu do referencyjnego koloru z karty.
Rozcieńczony produkt można aplikować elektrostatycznie.

Dane techniczne 0405-PL 09/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS132 (29132)
TECNOGRIP GLOSS

1000 ml +
200-300 ml

20-23’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
2 godz.
pełne schnięcie:
24 godz.

Opis:
Jednoskładnikowa, szybkoschnąca, błyszcząca farba nawierzchniowa, na bazie kopolimerów winylowych.
Zastosowanie:
Do zastosowań przemysłowych na metal, gdzie wymagana jest bardzo dobra przyczepność i wysoka odporność
chemiczna, a także w utrzymaniu i konserwacji fabryk chemicznych. Odpowiednia również do stosowania jako
bezbarwny impregnat na drewno.
Właściwości:
−
−
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Szybkie schnięcie w temperaturze otoczenia
Bardzo dobry wygląd powłoki
Doskonała przyczepność na blachy stalowe (nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; chroni stal dzięki
efektowi barierowemu), aluminium, cement
Dobra odporność na zanieczyszczenia atmosferyczne, wystarczy jedna warstwa
Dobra odporność na zasady, kwasy, tłuszcze, oleje i węglowodany alifatyczne

Przygotowanie powierzchni:
Czarna stal: wypiaskować, wyszlifować.
Stal: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW i wyszlifować lub wypiaskować.
Aluminium i jego stopy: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wyszlifować lub
zmatować.
Stare powłoki: nie nakładać na powłoki wrażliwe na rozcieńczalniki.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
LS132 TECNOGRIP GLOSS (binder 29132 z pigmentami)

wagowo / objętościowo
1000 części

00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNER SLOW (wolny) lub
00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER
(standardowy rozcieńczalnik)

200-300 części*

*w przypadku stosowania produktu jako środek impregnujący należy dodać co najmniej 100% rozcieńczalnika
Lepkość do natrysku w 20°C: 20-23’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 2-3
Zalecana grubość pokrycia: 30-40 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 8 m przy 40 µ
2
1 kg mieszanki = 8,4 m przy 40 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 700 g/l
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Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 10 min
Do przenoszenia: 2 godz.
Pełne schnięcie: 24 godz.

Dane techniczne 0464-PL 08/2010
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS139 (29139)
SOFT

1000 ml +
330 ml +
150-200 ml

25’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

∅ 1,2-1,4 mm
3,5-4 atm
HVLP:
∅ 1,2-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw:
2-4

Wygrzewanie:
40 min w 80°C
90 min w 60°C

Opis:
Odporny na zarysowania dwuskładnikowy matowy lakier poliuretanowy z efektem „soft-touch” – aksamitny
w dotyku.
Zastosowanie:
Niezwykle wszechstronny produkt do stosowania w renowacji samochodów (wewnętrzne elementy pojazdów), na
elementy wyposażenia, artykuły sportowe, sprzęt medyczno-naukowy, sprzęt audio-video itp.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Wysoce wypełniająca powłoka, bardzo elastyczna i miękka w dotyku
Doskonała odporność na zadrapania i ścieranie
Łatwa aplikacja
Jednolity efekt matowy
Zalecany do stosowania wewnątrz

Przygotowanie powierzchni:
⋅
⋅
⋅

Bezpośrednio na powierzchnie ABS odpowiednio odtłuszczone zmywaczem 00617 PLASTIC
CLEANER.
Po nałożeniu 04111 SOFT PRIMER NERO można aplikować na inne powierzchnie z tworzyw
sztucznych (PA, PUR) i powierzchnie metalowe pokryte LS107 (29107) EPOXYPRIMER lub 04111
SOFT PRIMER NERO.
Powierzchnie z polipropylenu (PP) należy zagruntować 05752 PRIMER PP INCOLORE, a następnie
pokryć 04111 SOFT PRIMER NERO.

W każdym przypadku zaleca się wykonanie wstępnych testów.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS139 SOFT (binder 29139 z pigmentami)

1000 części

29342 ISOLACK ESP HARDENER (utwardzacz)

330 części

00673 SOFT THINNER (rozcieńczalnik)

150-200 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,2-1,4 mm; HVLP 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 3,5-4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2-4
Grubość pokrycia: 50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 8 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 8,1 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 570 g/l
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Czas schnięcia:
Odparowanie w temperaturze pokojowej: co najmniej 10-15 min
Wygrzewanie:
40 min w 80°C lub
90 min w 60°C
Suszenie w niższych temperaturach nie jest zalecane.
Uwagi:
Warstwy grubsze niż 50 µ zwiększają efekt „soft-touch”.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0369-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS140 (29140)
ISOLACK HIGH

1000 ml +
500 ml +
300-400 ml

18’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
2-5 godz.

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
4-6 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Wysokiej jakości dwuskładnikowa emalia poliuretanowa o dużej odporności.
Zastosowanie:
Farba nawierzchniowa odpowiednia do prac lakierniczych w renowacji samochodów użytkowych i w przemyśle.
Właściwości:
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Doskonały wygląd powłoki
Wysoki połysk
Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i bardzo wysoka odporność chemiczna

Przygotowanie powierzchni:
W systemach suche-na-suche:
Nakładać na wyszlifowane na sucho papierem ściernym P280-P320 (maszynowo): podkłady poliuretanowe, np.
LS204 (29204) IS FILLER HBF, LS105 (29105) HI-BUILD FILLER lub podkłady epoksydowe LS107 (29107)
EPOXYPRIMER oraz LS109 (29109) ACRIPUR PRIMER.
W systemach mokre-na-mokre:
Nakładać na: 1) izolatory poliuretanowe, np. LS106 (29106) ISOSEALER; 2) podkłady epoksydowe LS175
(29175) EPOFAN PRIMER R-EC, LS107 (29107) EPOXYPRIMER; 3) LS109 (29109) ACRIPUR PRIMER.
Odnośnie czasu odparowania, należy stosować się do danych technicznych stosowanego podkładu.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS140 ISOLACK HIGH (binder 29140 z pigmentami)

1000 części

29340 (standardowy) – 29341 (wolny) LECHSYS ISOLACK
HIGH HARDENER* (utwardzacz)

500 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

300-400 części

*w przypadku renowacji samochodów ciężarowych należy stosować wyłącznie 29341 LECHSYS ISOLACK
HIGH HARDENER SLOW
W cyklu mokre-na-mokre produkt z dodatkiem utwardzacza 29340 musi zostać zużyty w ciągu 1 godz.
W przypadku dużych powierzchni, gdy potrzebny jest dłuższy czas (nie więcej jednak niż 3 godz.) należy
zastosować 29341 LECHSYS ISOLACK HIGH HARDENER SLOW.
Do zastosowań wewnętrznych, gdzie wymagana jest wysoka odporność chemiczna, można zastosować
utwardzacz 29349 LECHSYS ISOLACK EC HARDENER w takiej samej proporcji.
W przypadku temperatury powyżej 25°C należy zastosować rozcieńczalnik wolny 00824 LECHSYS UNIVERSAL
THINNER SLOW.
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Czas życia mieszanki w 20°C:
2 godz. z utwardzaczem 29340
5 godz. z utwardzaczem 29341
Lepkość do natrysku w 20°C: 18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm; HVLP 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 3,5-4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 50-60 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 6,5-8 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 5,5-7,5 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 530 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 4-6 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie:
Odparowanie przez 20 min w 20°C + 30 min w 60°C
lub
20 min w 70°C
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY
ADDITIVE.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0370-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS141 (29141)
ISOLACK PUR MATT

1000 ml +
250 ml +
250-300 ml

17-18’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
3-4 godz.

∅ 1,2-1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,2-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
4-5 godz.
pełne schnięcie:
24 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowa matowa emalia poliuretanowa do zastosowań przemysłowych.
Zastosowanie:
Matowa farba nawierzchniowa do stosowania w różnych gałęziach przemysłu.
Właściwości:
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Szybkie schnięcie
Jednolita matowa powłoka
Dobra odporność na warunki atmosferyczne

Przygotowanie powierzchni:
Może być nakładana na:
⋅
EPOXYPRIMER
⋅
1K FAST PRIMER
⋅
HI-BUILD FILLER
⋅
EPOBUILD PRIMER
⋅
IS-FILLER HBF
⋅
ISOSEALER B/B
⋅
SYNTOPRIMER
⋅
ACRIPUR PRIMER
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS141 ISOLACK PUR MATT (binder 29141 z pigmentami)

1000 części

29344* LECHSYS ISOLACK HARDENER lub
250 części

29345 LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER
(utwardzacz)
00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

250-300 części

*gdy wymagana jest wysoka odporność na warunki zewnętrzne, zaleca się stosowanie utwardzacza 29344
LECHSYS ISOLACK HARDENER
Czas życia mieszanki w 20°C:
4 godz. z utwardzaczem 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER
3 godz. z utwardzaczem 29345 LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER
Lepkość do natrysku w 20°C: 17-18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,2-1,4 mm; HVLP 1,2-1,4 mm
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Ciśnienie powietrza: 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 40-50 µ
2

1l mieszanki = 7 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 6 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 540 g/l

Wydajność teoretyczna:

Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20 min
Do przenoszenia: 4-5 godz.
Pełne schnięcie: 24 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 30 min odparowania w temperaturze pokojowej)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Matowość powłoki uzyskanej z zastosowaniem 29141 wynosi 20-50 stopni połysku, w zależności od koloru oraz
metod aplikacji i sposobu schnięcia.
Należy wziąć po uwagę, że:
⋅
przy grubszych warstwach, osiągana jest bardziej błyszcząca powłoka; cieńsze warstwy dają bardziej
matową powłokę;
⋅
jeżeli schnięcie jest przyspieszone poprzez wygrzewanie, otrzymany połysk jest wyższy o 15 ± 5 stopni,
przy tej samej grubości warstw;
⋅
drobne różnice w kolorze, w zależności od stopnia połysku, są zjawiskiem naturalnym i mieszczą się
w granicach tolerancji dla lakierów nawierzchniowych.
Aby uzyskać bardziej błyszczącą powłokę należy zmieszać binder 29141 z binderem 29145. Przy zwiększeniu
udziału 29145 o 10% uzyskuje się połysk wyższy o 20 ± 5 stopni.
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY.
W gamie baz kolorystycznych Lechler znajdują się kolory tańsze, o niższej odporności, jak 29016-29023-2904629044 stosowane w recepturach standardowych.
−

29010 ma podobny odcień do 29016
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29010 może zostać zastąpiony przez 29016 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

−

29025 ma podobny odcień do 29023
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29025 może zostać zastąpiony przez 29023 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

−

29049 ma podobny odcień do 29046
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29049 może zostać zastąpiony przez 29046 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

−

29054 ma podobny odcień do 29044
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29054 może zostać zastąpiony przez 29044 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

*postępując odwrotnie można zwiększyć trwałość koloru dzięki zastosowanym zmianom w recepturze.

Dane techniczne 0398-PL 11/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS142 (29142)
ISOLACK MATT

1000 ml +
250 ml +
250-300 ml

18’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
6-8 godz.

∅ 1,4 mm
3-5 atm
HVLP:
∅ 1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
4-5 godz.
pełne schnięcie:
24 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowa matowa emalia poliuretanowa do zastosowań przemysłowych.
Zastosowanie:
Odpowiednia do lakierowania obrabiarek, metalowych elementów wyposażenia, do zastosowań przemysłowych
ogółem.
Właściwości:
−
−
−
−

Doskonały wygląd powłoki
Wysoka zawartość części stałych
Jednolity matowy efekt o wysokiej odporności na zarysowania
Dobra odporność na warunki atmosferyczne

Przygotowanie powierzchni:
Może być nakładana na następujące podkłady:
⋅
LS107 (29107) EPOXYPRIMER
⋅
LS175 (29175) EPOFAN PRIMER R-EC
⋅
LS100 (29100)1K FAST PRIMER
⋅
LS105 (29105) HI-BUILD FILLER
⋅
LS204 (29204) IS FILLER HBF
⋅
LS106 (29106) ISOSEALER B/B
⋅
LS109 (29109) ACRIPUR PRIMER
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS142 ISOLACK MATT (binder 29142 z pigmentami)

1000 części

29342* - 29343 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER
(utwardzacz)

250 części

00824 (wolny) - 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

250-300 części

*gdy wymagana jest wysoka odporność na warunki zewnętrzne, zaleca się stosowanie utwardzacza 29342
LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER
Czas życia mieszanki w 20°C: 6-8 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm; HVLP 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 3-5 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 8,5-9 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 7,5-8 m przy 50 µ
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DIR 2004/42/CE: Powłoki specjalne IIB/e - VOC produktu gotowego do użycia 840 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 550 g/l VOC
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 4-5 godz.
Pełne schnięcie: 24 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 30 min odparowania w temperaturze pokojowej)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Matowość powłoki uzyskanej z zastosowaniem 29142 wynosi 20-50 stopni połysku, w zależności od koloru oraz
metod aplikacji i sposobu schnięcia.
Należy wziąć po uwagę, że:
⋅
przy grubszych warstwach, osiągana jest bardziej błyszcząca powłoka; cieńsze warstwy dają bardziej
matową powłokę;
⋅
jeżeli schnięcie jest przyspieszone poprzez wygrzewanie, otrzymany połysk jest wyższy o 15 ± 5 stopni,
przy tej samej grubości warstw;
⋅
drobne różnice w kolorze, w zależności od stopnia połysku, są zjawiskiem naturalnym i mieszczą się
w granicach tolerancji dla lakierów nawierzchniowych.
Aby uzyskać bardziej błyszczącą powłokę należy zmieszać binder 29142 z binderem 29144. Przy zwiększeniu
udziału 29144 o 10% uzyskuje się połysk wyższy o 20 ± 5 stopni.
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY.
Produkt można nakładać elektrostatycznie.
W gamie baz kolorystycznych Lechler znajdują się kolory tańsze, o niższej odporności, jak 29016-29023-2904629044 stosowane w recepturach standardowych.
−

29010 ma podobny odcień do 29016
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29010 może zostać zastąpiony przez 29016 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

−

29025 ma podobny odcień do 29023
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29025 może zostać zastąpiony przez 29023 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

−

29049 ma podobny odcień do 29046
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29049 może zostać zastąpiony przez 29046 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

−

29054 ma podobny odcień do 29044
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29054 może zostać zastąpiony przez 29044 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

*postępując odwrotnie można zwiększyć trwałość koloru dzięki zastosowanym zmianom w recepturze.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.
Dane techniczne 0371-PL 11/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS143 (29143)
ACRYL 2K

1000 ml +
250 ml +
300-500 ml

15-16’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,2-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
6-8 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowa emalia akrylowa o bardzo dobrej bezpośredniej przyczepności, do zastosowań wewnętrznych
i zewnętrznych.
Zastosowanie:
Odpowiednia do stosowania w przemyśle metali i tworzyw sztucznych.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Doskonały wygląd powłoki
Wysoka odporność chemiczna
Bardzo wysoka odporność na zarysowania
Bardzo dobra przyczepność na:
⋅
stal (produkt nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona dzięki efektowi barierowemu)
⋅
stal nierdzewną
⋅
stal ocynkowaną (elektrolitycznie - EG i ogniowo - HDG)
⋅
aluminium i stopy metali lekkich
⋅
mosiądz
⋅
stopy cynku
⋅
FGRP (laminaty poliestrowo-szklane)
⋅
żywice fenolowe i mocznikowe
⋅
nylon (PA*)
⋅
żywice poliuretanowe (PUR)

* należy zastosować utwardzacz 29343 LECHSYS ISOLACK ESP INDUSTRY HARDENER w proporcji takiej
samej jak dla utwardzacza 29342 (25%)
Przygotowanie powierzchni:
Stal, aluminium i jego stopy, mosiądz, stopy cynku z aluminium: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE
REMOVER SLOW i zmatować włókniną Scotch Brite.
Laminaty, żywice, nylon, poliuretany: odtłuścić za pomocą 00617 PLASTIC CLEANER.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS143 ACRYL 2K (binder 29143 z pigmentami)

1000 części

29342 LECHSYS ISOLACK HARDENER (utwardzacz)

250 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

300-500 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 15-16’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm; HVLP 1,2-1,4 mm
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Ciśnienie powietrza: 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 25-30 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 14 m przy 30 µ
2
1 kg mieszanki = 12,5 m przy 30 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 520 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30-40 min
Do przenoszenia: 6-8 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 20-30 min odparowania w 20°C)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Na sztywne powierzchnie PVC, ABS i pleksiglas zaleca się stosować mieszankę 29143 ACRYL 2K z 29157
ACRYL 1K w proporcji 1:1. Należy dodać wówczas 10% utwardzacza 29342 LECHSYS ISOLACK ESP
HARDENER.
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY.
Zalecane jest dokładne wymieszanie produktu natychmiast po dodaniu baz kolorystycznych.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0397-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS144 (29144)
ISOLACK

1000 ml +
500 ml +
100-150 ml

18’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
2-7 godz.

∅ 1,2-1,4 mm
3-5 atm
HVLP:
∅ 1,3-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw:
2

W 20ºC:
do przenoszenia:
4 godz.
pełne schnięcie:
24 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowa emalia poliuretanowa o bardzo wysokiej estetyce powłoki, do zastosowań przemysłowych.
Zastosowanie:
Odpowiednia do lakierowania pojazdów użytkowych i do zastosowań przemysłowych ogółem.
Właściwości:
−
−
−
−

Doskonały wygląd powłoki
Wysoka siła wypełniania
Wszechstronne zastosowanie
Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne

Przygotowanie powierzchni:
Może być nakładana na następujące podkłady:
⋅
LS175 (29175) EPOFAN PRIMER R-EC
⋅
LS107 (29107) EPOXYPRIMER
⋅
LS102 (29102) EPOBUILD PRIMER 2K
⋅
LS100 (29100)1K FAST PRIMER
⋅
LS105 (29105) HI-BUILD FILLER
⋅
LS204 (29204) IS FILLER HBF
⋅
LS106 (29106) ISOSEALER B/B w systemie mokre-na-mokre
⋅
LS109 (29109) ACRIPUR PRIMER
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:
LS144 ISOLACK (binder 29144 z pigmentami)

wagowo / objętościowo
1000 części

29344* LECHSYS ISOLACK HARDENER lub
29345 LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER
(utwardzacz)
00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

500 części

100-150 części

*gdy wymagana jest wysoka odporność na warunki zewnętrzne (np. lakierowanie pojazdów użytkowych), zaleca
się stosowanie utwardzacza 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER
Czas życia mieszanki w 20°C:
z utwardzaczem 29344: 7 godz.
z utwardzaczem 29345 w przypadku jasnych kolorów: 3 godz.
z utwardzaczem 29345 w przypadku ciemnych kolorów: 2 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,2-1,4 mm; HVLP 1,3-1,4 mm
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Ciśnienie powietrza: 3-5 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 50 µ
Wydajność teoretyczna:

2

1l mieszanki = 8,5-9 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 7,5-8,7 m przy 50 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 510 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 4 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 30 min odparowania w temperaturze pokojowej)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0372-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS145 (29145)
ISOLACK PUR

1000 ml +
250 ml +
100-200 ml

17-18’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
3-4 godz.

∅ 1,2-1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,3-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
4-5 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowa emalia poliuretanowa do zastosowań przemysłowych.
Zastosowanie:
Farba nawierzchniowa do stosowania w różnych gałęziach przemysłu.
Właściwości:
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Szybkie schnięcie
Bardzo dobry wygląd powłoki
Dobra odporność na warunki atmosferyczne

Przygotowanie powierzchni:
Może być nakładana na:
⋅
EPOXYPRIMER
⋅
EPOBUILD PRIMER
⋅
1K FAST PRIMER
⋅
HI-BUILD FILLER oraz IS-FILLER HBF
⋅
ISOSEALER B/B
⋅
ACRIPUR PRIMER
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:
LS145 ISOLACK PUR (binder 29145 z pigmentami)

wagowo / objętościowo
1000 części

29344* LECHSYS ISOLACK HARDENER lub
29345 LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER
(utwardzacz)
00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

250 części

100-200 części

*gdy wymagana jest wysoka odporność na warunki zewnętrzne, zaleca się stosowanie utwardzacza 29344
LECHSYS ISOLACK HARDENER
Czas życia mieszanki w 20°C:
4 godz. z utwardzaczem 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER
3 godz. z utwardzaczem 29345 LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER
Lepkość do natrysku w 20°C: 17-18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,2-1,4 mm; HVLP 1,3-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 40-50 µ
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2

1l mieszanki = 7 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 6,5 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 580 g/l
Wydajność teoretyczna:

Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 4-5 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 30 min odparowania w 20°C)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY.
Produkt może być aplikowany elektrostatycznie.
W gamie baz kolorystycznych Lechler znajdują się kolory tańsze, o niższej odporności, jak 29016-29023-2904629044 stosowane w recepturach standardowych.
−

29010 ma podobny odcień do 29016
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29010 może zostać zastąpiony przez 29016 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

−

29025 ma podobny odcień do 29023
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29025 może zostać zastąpiony przez 29023 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

−

29049 ma podobny odcień do 29046
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29049 może zostać zastąpiony przez 29046 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

−

29054 ma podobny odcień do 29044
⋅
w celu uzyskania produktu bardziej ekonomicznego (o niższej odporności na zmianę koloru)
29054 może zostać zastąpiony przez 29044 (należy zawsze sprawdzić otrzymany kolor*)

*postępując odwrotnie można zwiększyć trwałość koloru dzięki zastosowanym zmianom w recepturze.

Dane techniczne 0395-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS146 (29146)
ISOLACK EFB

1000 ml +
250 ml +
0-300 ml
Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

∅ 1,4-2,5 mm
1-5 atm
Ilość warstw:
1 – gładki efekt
2 – skórka
pomarańczy

W 20ºC:
do przenoszenia:
4-5 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy z efektem skórki pomarańczy.
Zastosowanie:
Odpowiedni do lakierowania obrabiarek, metalowych elementów wyposażenia, powierzchni metalowych ogółem.
Właściwości:
−
−
−

Doskonały wygląd powłoki
Dobry połysk
Bardzo wysoka odporność, również na warunki zewnętrze

Przygotowanie powierzchni:
Blachy stalowe*: oczyścić z ewentualnej rdzy i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Zalecana jest wcześniejsza aplikacja LS100 (29100) 1K FAST PRIMER.
Stopy metali lekkich: Koniecznie nałożyć LS100 (29100) 1K FAST PRIMER.
Produkt można nakładać w technice suche-na-suche na wszystkie grunty i podkłady 2k Lechsys.
*produkt nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona dzięki efektowi barierowemu
Aplikacja:
⋅
Natrysk.
⋅
Aplikacja wałkiem (wałek o krótkim włosiu odpornym na rozcieńczalniki).
Proporcje mieszania:
wagowo / objętościowo
LS146 ISOLACK EFB (binder 29146 z pigmentami)

1000 części

29342* - 29343 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER
(utwardzacz)

250 części

00824 (wolny) - (standardowy) 00825 LECHSYS
UNIVERSAL THINNER

0-300 części

*utwardzacz 29342 zalecany jest dla wysokiej odporności na warunki zewnętrzne
Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz.
∅ dyszy: 1,4 mm lub większa – pistolety z dolnym kubkiem ciśnieniowym
1,7-2,5 mm – pistolety z kubkiem grawitacyjnym
Ciśnienie powietrza: 1-2 atm – dla wyraźnego efektu skórki pomarańczy
4-5 atm – dla gładszego efektu skórki pomarańczy
Ilość warstw: 2 warstwy produktu przygotowanego wg powyższego opisu lub
1 warstwa produktu z 30% udziałem rozcieńczalnika (gładki efekt); po 15 min odparowania natrysnąć mieszankę
przygotowaną wg opisu uzyskując pożądany efekt skórki pomarańczy
Grubość pokrycia: ok. 75 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 7,5 m przy 75 µ
2
1 kg mieszanki = 6 m przy 75 µ
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Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 460 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30 min
Do przenoszenia: 4-5 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz. w zależności od grubości pokrycia
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 30 min odparowania w temperaturze pokojowej)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY
ADDITIVE.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0373-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS147 (29147)
ISOLACK PENN

1000 ml +
500 ml +
0-50 ml

Ilość warstw:
2

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
3 godz.

W 20ºC:
do przenoszenia:
6-8 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.

Opis:
Dwuskładnikowy błyszczący lakier poliuretanowy do nakładania pędzlem.
Zastosowanie:
Do zastosowań przemysłowych. Odpowiedni do aplikacji na właściwie przygotowane powierzchnie takie jak
beton, drewno, stal, PVC, laminaty szklane, ogółem w przemyśle budowlanym.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Doskonały wygląd powłoki
Wysoki połysk
Bardzo wysoka odporność na warunki atmosferyczne
Łatwe nakładanie
Bardzo dobra rozlewność

Przygotowanie powierzchni:
Można nakładać na dwuskładnikowe grunty / podkłady lub na stare powłoki po ich dokładnym wyszlifowaniu.
Aplikacja:
Aplikacja pędzlem lub wałkiem o krótkim włosiu.
Proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS147 ISOLACK PENN (binder 29147 z pigmentami)

1000 części

29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (utwardzacz)

500 części

00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNER SLOW
(rozcieńczalnik wolny)

50 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 3 godz.
Ilość warstw: 2
Odstęp czasu pomiędzy warstwami: 8-10 godz. przy 20°C
Grubość pokrycia: 50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 8,5-9 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 7,8-8,7 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: 430 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 50-60 min
Do przenoszenia: 6-8 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
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Uwagi:
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY
ADDITIVE.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0374-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS149 (29149)
ISOLACK TEXTUR

1000 ml +
500 ml +
300-400 ml
Czas życia
mieszanki
w 20°C:
6-8 godz.

∅ 1,4-1,8 mm
3-5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
6 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy z efektem struktury.
Zastosowanie:
Odpowiedni dla uzyskania strukturyzowanych powłok antypoślizgowych w renowacji pojazdów i w przemyśle.
Właściwości:
−
−
−
−

Efektowny wygląd powłoki i efekt antypoślizgowy
Łatwa aplikacja
Wysoka odporność na zarysowania
Dobre właściwości wypełniające, pozwalające na ukrycie drobnych defektów powierzchni

Przygotowanie powierzchni:
Blachy stalowe*: oczyścić z ewentualnej rdzy i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Zalecana jest wcześniejsza aplikacja LS100 (29100) 1K FAST PRIMER.
Stopy metali lekkich: Koniecznie nałożyć LS100 (29100) 1K FAST PRIMER.
Produkt można nakładać w technice suche-na-suche na wszystkie grunty i podkłady 2k Lechsys.
*produkt nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona dzięki efektowi barierowemu
Aplikacja:
Natrysk.
Aplikacja wałkiem (wałek o krótkim włosiu odpornym na rozcieńczalniki)
Proporcje mieszania:
wagowo / objętościowo
LS149 ISOLACK TEXTUR (binder 29149 z pigmentami)

1000 części

29340 (standardowy) – 29341 (wolny) LECHSYS ISOLACK
HIGH HARDENER (utwardzacz)

500 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

300-400 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 6-8 godz.
∅ dyszy: 1,4-1,8 mm
Ciśnienie powietrza: 3-5 atm
Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 75 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 5 m przy 75 µ
2
1 kg mieszanki = 4,5 m przy 75 µ
DIR 2004/42/CE: Powłoki specjalne IIB/e – VOC produktu gotowego do użycia 840 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 584 g/l VOC
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Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 6 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 30 min odparowania w 20°C)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY
ADDITIVE.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0376-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS150 (29150)
ISOLACK 1K

1000 ml +
0-250 ml

18-20’’ DIN4
w 20°C

Ilość warstw:
2

∅ 1,4
4 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
4-5 godz.
pełne schnięcie:
5-6 dni

Opis:
Jednoskładnikowa emalia uretanowa o wysokim połysku.
Zastosowanie:
Odpowiednia do lakierowania maszyn rolniczych i przemysłowych, powierzchni żelaznych ogółem, drewna
i powierzchni gumowych.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Wysoka wydajność
Doskonała rozlewność zarówno w przypadku natrysku jak i nakładania pędzlem
Wysoki połysk
Bardzo szybkie schnięcie przy jednocześnie twardej i elastycznej powłoce

Przygotowanie powierzchni:
Drewno: na powierzchnie niemalowane należy nałożyć odpowiedni impregnat.
Stal: wyszlifować i nałożyć odpowiedni grunt / podkład antykorozyjny.
Stare powłoki lakiernicze: należy usunąć zniszczone, łuszczące się warstwy, dokładnie wyszlifować
powierzchnię i nałożyć szpachlę; jeśli to konieczne, pokryć odpowiednim izolatorem lub podkładem
antykorozyjnym.
Aplikacja:
Natrysk, pędzel lub wałek o krótkim włosiu.
Proporcje mieszania – natrysk:
LS150 ISOLACK 1K (binder 29150 z pigmentami)
00824–00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER lub
00572 SYNTEX SS THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo / objętościowo
1000 części
150-250 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 18-20’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 2
Zalecana grubość pokrycia: 50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 10-11 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 9-10,5 m przy 50 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 530 g/l
Proporcje mieszania – pędzel lub wałek:

wagowo / objętościowo

LS150 ISOLACK 1K (binder 29150 z pigmentami)

1000 części

00570 SYNTEX SP THINNER (rozcieńczalnik)

0-100 części

Ilość warstw: 2
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Warstwy następne:
Można ponownie nakładać produkt po upływie 2-3 godz. od czasu, gdy warstwa będzie pyłosucha.
Po upływie 48 godz. konieczne jest lekkie przeszlifowanie.
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30-40 min
Do przenoszenia: 4-5 godz.
Pełne schnięcie: 5-6 dni

Dane techniczne 0424-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS151 (29151)
POLYLACK SLOW

1000 ml +
200-300 ml

22-24’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,3 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
3-4 godz.
pełne schnięcie:
5-6 dni

Opis:
Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy.
Zastosowanie:
Odpowiedni do prac lakierniczych w naprawach pojazdów użytkowych.
Właściwości:
−
−
−

Bardzo dobry połysk i doskonała rozlewność
Dobra odporność na warunki atmosferyczne
Dobra bezpośrednia przyczepność do stali (nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona dzięki efektowi
barierowemu)

Przygotowanie powierzchni:
Stal: Wyszlifować i nałożyć odpowiedni podkład.
Stare powłoki: Wyczyścić i nałożyć odpowiedni podkład.
Blachy ocynkowane i aluminium: Nałożyć odpowiedni podkład antykorozyjny (LS100-LS107).
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:
LS151 POLYLACK SLOW (binder 29151 z pigmentami)

wagowo / objętościowo
1000 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER lub
00552 LECHLEROID L THINNER lub

200-300 części

00572 SYNTEX SS THINNER (rozcieńczalnik)
Lepkość do natrysku w 20°C: 22-24’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4-1,6 mm; HVLP 1,3 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2
Zalecana grubość pokrycia: 50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 7-7,5 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 6,5-7 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 550 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 3-4 godz.
Pełne schnięcie: 5-6 dni
Uwagi:
Dla podniesienia parametrów powłoki zalecane jest dodanie 10-25% utwardzacza 29344 LECHSYS ISOLACK
HARDENER. Mieszankę należy zużyć w ciągu 4-6 godzin przy 20°C.
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Dane techniczne 0528-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS152 (29152)
ACRYL 2K MATT

1000 ml +
200 ml +
350-400 ml

15-16’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,2-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
6-8 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowa matowa emalia akrylowa o bardzo dobrej przyczepności bezpośredniej.
Zastosowanie:
Odpowiednia do ogólnych zastosowań w przemyśle, do lakierowania metali i tworzyw sztucznych.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Jednolita matowa powłoka
Łatwa aplikacja
Doskonały wygląd
Wysoka odporność chemiczna
Bardzo dobra przyczepność na:
⋅
stal (produkt nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona dzięki efektowi barierowemu)
⋅
stal nierdzewną
⋅
stal ocynkowaną (elektrolitycznie - EG i ogniowo - HDG)
⋅
aluminium i stopy metali lekkich
⋅
mosiądz
⋅
stopy cynku i aluminium
⋅
FGRP (laminaty poliestrowo-szklane)
⋅
żywice fenolowe i mocznikowe
⋅
nylon (PA*)
⋅
żywice poliuretanowe (PUR)

* należy zastosować utwardzacz 29343 LECHSYS ISOLACK ESP INDUSTRY HARDENER w proporcji takiej
samej jak dla utwardzacza 29342 (20%)
Przygotowanie powierzchni:
Stal, aluminium i jego stopy, mosiądz, stopy cynku z aluminium: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE
REMOVER SLOW i zmatować włókniną Scotch Brite.
Laminaty, żywice, nylon, poliuretany: odtłuścić za pomocą 00617 PLASTIC CLEANER.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS152 ACRYL 2K MATT (binder 29152 z pigmentami)

1000 części

29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (utwardzacz)

200 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

350-400 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 15-16’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm; HVLP 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
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Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 25-30 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 14 m przy 30 µ
2
1 kg mieszanki = 12,5 m przy 30 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 500 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30-40 min
Do przenoszenia: 6-8 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 30 min odparowania w temperaturze pokojowej)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni. Kompletne właściwości wyglądu powłoki mogą zostać
osiągnięte po upływie 15 dni schnięcia w 20°C.
Uwagi:
Na sztywne powierzchnie PVC i ABS zaleca się stosować mieszankę ACRYL 2K z ACRYL 1K w proporcji 1:1.
Należy dodać wówczas 10% utwardzacza 29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER.
Matowość powłoki uzyskanej z zastosowaniem 29152 wynosi 15-35 stopni połysku, w zależności od koloru oraz
metod aplikacji i sposobu schnięcia.
Należy wziąć po uwagę, że:
⋅
przy grubszych warstwach, osiągana jest bardziej błyszcząca powłoka; cieńsze warstwy dają bardziej
matową powłokę;
⋅
jeżeli schnięcie jest przyspieszone poprzez wygrzewanie, otrzymany połysk jest wyższy o 15 ± 5 stopni,
przy tej samej grubości warstw;
⋅
drobne różnice w kolorze, w zależności od stopnia połysku, są zjawiskiem naturalnym i mieszczą się
w granicach tolerancji dla lakierów nawierzchniowych.
Aby uzyskać bardziej błyszczącą powłokę należy zmieszać binder 29152 z binderem 29143. Przy zwiększeniu
udziału 29143 o 10% uzyskuje się połysk wyższy o 20 ± 5 stopni.
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY.
Zalecane jest dokładne wymieszanie produktu natychmiast po dodaniu baz kolorystycznych.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0407-PL 11/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS153 (29153)
ACRYL 2K MATT 7 GLOSS

1000 ml +
200 ml +
350-400 ml

20-22’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,2-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
6-8 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowa matowa emalia akrylowa o bardzo dobrej przyczepności bezpośredniej.
Zastosowanie:
Odpowiednia do ogólnych zastosowań w przemyśle, do lakierowania metali i tworzyw sztucznych.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Jednolita matowa powłoka (7 stopni połysku)
Łatwa aplikacja
Doskonały wygląd
Wysoka odporność chemiczna
Bardzo dobra przyczepność na:
⋅
stal (produkt nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona dzięki efektowi barierowemu)
⋅
stal nierdzewną
⋅
stal ocynkowaną (elektrolitycznie - EG i ogniowo - HDG)
⋅
aluminium i jego stopy
⋅
mosiądz
⋅
stopy cynku z aluminium i magnezem
⋅
FGRP (laminaty poliestrowo-szklane)
⋅
żywice fenolowe i mocznikowe
⋅
nylon (PA*)
⋅
żywice poliuretanowe (PUR)

* należy zastosować utwardzacz 29343 LECHSYS ISOLACK ESP INDUSTRY HARDENER w proporcji takiej
samej jak dla utwardzacza 29342 (20%)
Przygotowanie powierzchni:
Stal, aluminium i jego stopy, mosiądz, stopy cynku z aluminium: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE
REMOVER SLOW i zmatować włókniną Scotch Brite.
Laminaty, żywice, nylon, poliuretany: odtłuścić za pomocą 00617 PLASTIC CLEANER.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS153 ACRYL 2K MATT 7 GLOSS (binder 29152 z pigmentami)

1000 części

29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (utwardzacz)

200 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS UNIVERSAL
THINNER (rozcieńczalnik)

350-400 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 20-22’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm; HVLP 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
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Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 25-30 µ
Wydajność teoretyczna:

2

1 l mieszanki = 14 m przy 30 µ
2
1 kg mieszanki = 12,5 m przy 30 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 500 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30-40 min
Do przenoszenia: 6-8 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 30 min odparowania w 20°C)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni. Kompletne właściwości wyglądu powłoki mogą zostać
osiągnięte po upływie 15 dni schnięcia w 20°C.
Uwagi:
Na sztywne powierzchnie PVC i ABS zaleca się stosować mieszankę ACRYL 2K z ACRYL 1K w proporcji 1:1.
Należy dodać wówczas 10% utwardzacza 29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER.
Matowość powłoki uzyskanej z zastosowaniem 29153 wynosi 7 ± 2 stopnie połysku, dla wszystkich kolorów przy
grubości powłoki 25-30 µ.
Aby uzyskać bardziej błyszczącą powłokę należy zmieszać binder 29152 z binderem 29143. Przy zwiększeniu
udziału 29143 o 10% uzyskuje się połysk wyższy o 20 ± 5 stopni.
Należy wziąć po uwagę, że:
⋅
przy grubszych warstwach, osiągana jest bardziej błyszcząca powłoka; cieńsze warstwy dają bardziej
matową powłokę;
⋅
jeżeli schnięcie jest przyspieszone poprzez wygrzewanie, otrzymany połysk jest wyższy o 15 ± 5 stopni,
przy tej samej grubości warstw;
⋅
drobne różnice w kolorze, w zależności od stopnia połysku, są zjawiskiem naturalnym i mieszczą się
w granicach tolerancji dla lakierów nawierzchniowych.
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY.
Zalecane jest dokładne wymieszanie produktu natychmiast po dodaniu baz kolorystycznych.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0485-PL 11/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS154 (29154)
ISOLACK ULTRA HS

1000 ml +
500 ml +
0-150 ml

20-25’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

∅ 1,2-1,4 mm
3-5 atm
HVLP:
∅ 1,2-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
8 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Emalia poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych.
Zastosowanie:
Odpowiednia do zastosowań przemysłowych ogółem oraz do renowacji samochodów użytkowych, gdzie
wymagana jest niska emisja substancji lotnych i mała szkodliwość dla środowiska.
Właściwości:
−
−
−
−
−
−

Produkt o wysokiej zawartości części stałych – powyżej 60% wagowo (w produkcie gotowym do użycia)
Doskonały wygląd powłoki
Bardzo wysoka odporność na światło i warunki atmosferyczne
Bardzo dobra rozlewność
Łatwa aplikacja
VOC < 420 g/l

Przygotowanie powierzchni:
Może być nakładana na następujące grunty-podkłady/izolatory:
⋅
LS107 (29107) EPOXYPRIMER
⋅
LS175 (29175) EPOFAN PRIMER R-EC
⋅
LS105 (29105) HI-BUILD FILLER
⋅
LS204 (29204) IS FILLER HBF
⋅
LS106 (29106) ISOSEALER B/B
⋅
LS109 (29109) ACRIPUR PRIMER
Aplikacja:
Natrysk, AIRMIX lub AIRLESS
Proporcje mieszania:
LS154 ISOLACK ULTRA HS (binder 29154 z pigmentami)

wagowo / objętościowo
1000 części

29354 LECHSYS ISOLACK UHS HARDENER lub
29341 LECHSYS ISOLACK HIGH SLOW HARDENER
(utwardzacz)
00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

500 części

0-150 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 20-25’’ DIN4
∅ dyszy: 1,2-1,4 mm; HVLP 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 3-5 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 50 µ
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Wydajność teoretyczna:

2

1l mieszanki = 8-9 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 7,5-8,4 m przy 50 µ

DIR 2004/42/CE: Lakier nawierzchniowy IIB/d - VOC produktu gotowego do użycia 420 g/l
Ten produkt gotowy do użycia (z udziałem rozcieńczalnika 0-5%) zawiera nie więcej niż 420 g/l VOC
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 40-60 min
Do przenoszenia: 8 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 30 min odparowania w 20°C)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 4-5 dni.
Uwagi:
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0443-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS155 (29155)
ACRITOP

1000 ml +
500 ml +
50-200 ml

18-25’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
2-4 godz.

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,2-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
2-3 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowa emalia akrylowa o bardzo wysokiej estetyce powłoki.
Zastosowanie:
Odpowiednia do lakierowania pojazdów użytkowych, ciężarowych, autobusów, chłodni i do zastosowań
przemysłowych ogółem.
Właściwości:
−
−
−
−
−
−
−

Doskonały wygląd powłoki i wysoki połysk
Łatwa aplikacja na dużych powierzchniach, możliwość nakładania również przy wysokiej temperaturze
aplikacji
Powłoka pozbawiona wad, pęcherzyków, nawet przy aplikacji grubszych warstw
Doskonała odporność światło i warunki atmosferyczne
Bardzo dobra rozlewność
Wysoka elastyczność powłoki
Łatwe polerowanie

Przygotowanie powierzchni:
Produkt może być nakładany na:
⋅
EPOFAN PRIMER R-EC
⋅
EPOXYPRIMER
⋅
HI-BUILD FILLER
⋅
IS FILLER HBF
⋅
ACRIPUR PRIMER
⋅
ISOSEALER B/B
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS155 ACRITOP (binder 29155 z pigmentami)

1000 części

29355 (standardowy) LECHSYS ACRITOP HARDENER lub
29356 (szybki) LECHSYS ACRITOP FAST HARDENER lub

500 części

29357 (wolny) LECHSYS ACRITOP SLOW HARDENER
(utwardzacz)
00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

50-200 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 2 godz. (29356); 4 godz. (29355, 29357)
Lepkość do natrysku w 20°C: 18-25’’ DIN4
∅ dyszy: pistolet tradycyjny 1,4 mm; HVLP 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: pistolet tradycyjny 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2
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Grubość pokrycia: 40-50 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 7,7-9,3 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 7-8,5 m przy 50 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 510 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 2-3 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 30 min odparowania w 20°C)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
W zimie zalecane jest wygrzewanie.
Uwagi:
Zimą, w niskich temperaturach (<15°C) i przy dużej wilgotności, może wystąpić utrata połysku podczas aplikacji
cienkich warstw; zjawisko to pojawia się po aplikacji pierwszej warstwy, podczas odparowania. W takim
przypadku, należy kontynuować proces poprzez nałożenie drugiej warstwy i wygrzewanie przez 30 min w 60°C.
Po wygrzaniu, powłoka ponownie nabierze połysku.
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0444-PL 09/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS156 (29156)
ACRYL 2K EFB

1000 ml +
200 ml +
0-300 ml
Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

∅ 1,4-2,5 mm
1-5 atm
Ilość warstw: 2
1 – gładki efekt
2 – skórka
pomarańczy

W 20ºC:
do przenoszenia:
6-8 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
60 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowy lakier akrylowy z efektem skórki pomarańczy, o bezpośredniej przyczepności.
Zastosowanie:
Odpowiedni do lakierowania obrabiarek, metalowych elementów wyposażenia, powierzchni żelaznych ogółem.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Doskonały połysk
Bardzo wysoka odporność chemiczna i na warunki atmosferyczne
Twarda powłoka
Bardzo dobra przyczepność na:
⋅
stal (produkt nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona dzięki efektowi barierowemu)
⋅
stal nierdzewną
⋅
stal ocynkowaną (elektrolitycznie - EG i ogniowo - HDG)
⋅
aluminium i jego stopy
⋅
mosiądz
⋅
brąz
⋅
ZAMA (stopy cynku, aluminium i magnezu)
⋅
FGRP (laminaty poliestrowo-szklane)
⋅
żywice fenolowe i mocznikowe
⋅
nylon (PA*)
⋅
żywice poliuretanowe (PUR)

* należy zastosować utwardzacz 29343 LECHSYS ISOLACK ESP INDUSTRY HARDENER w proporcji takiej
samej jak dla utwardzacza 29342 (20%)
Przygotowanie powierzchni:
Stal, aluminium i jego stopy, mosiądz, stopy cynku z aluminium: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE
REMOVER SLOW i zmatowić włókniną Scotch Brite.
Laminaty, żywice, nylon, poliuretany: odtłuścić za pomocą 00617 PLASTIC CLEANER.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo

objętościowo

LS156 ACRYL 2K EFB (binder 29156 z pigmentami)

1000 g

1000 ml

29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (utwardzacz)

150 g

200 ml

0-250 g

0-300 ml

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)
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Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz.
∅ dyszy: 1,4 mm lub większa – pistolety z dolnym kubkiem ciśnieniowym
1,7-2,5 mm – pistolety z kubkiem grawitacyjnym
Ciśnienie powietrza: 1-2 atm – dla wyraźnego efektu skórki pomarańczy
4-5 atm – dla gładszego efektu skórki pomarańczy
Ilość warstw: 2; pierwsza warstwa produktu z 25-30% udziałem rozcieńczalnika (gładki efekt); druga warstwa (po
15 min odparowania) z 0-5% udziałem rozcieńczalnika, aby osiągnąć pożądany efekt skórki pomarańczy
Zalecana grubość pokrycia: 75 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 7,5-8 m przy 75 µ
2
1 kg mieszanki = 6-6,5 m przy 75 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 430 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 6-8 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 30 min odparowania w 20°C)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Na sztywne powierzchnie PVC i ABS zaleca się stosować mieszankę ACRYL 2K z ACRYL 1K w proporcji 1:1.
Należy dodać wówczas 10% utwardzacza 29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER.
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY
ADDITIVE.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0446-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS157 (29157)
ACRYL 1K

1000 ml +
200-600 ml

16-18’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,2-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
10 min
pełne schnięcie:
4 godz.
Wygrzewanie:
20 min w 60°C

Opis:
Jednoskładnikowa błyszcząca emalia akrylowa.
Zastosowanie:
Odpowiednia do zastosowań przemysłowych, w szczególności do bezpośredniego lakierowania PVC, ABS
i sztywnego polistyrenu (PS).
Właściwości:
−
−
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Wysoka estetyka powłoki
Bardzo szybkie schnięcie
Doskonała bezpośrednia przyczepność na PVC i ABS
Bezpośrednia przyczepność na PS (nie - styropian) przy użyciu określonego rozcieńczalnika (00587 PS
THINNER)
Przyczepność na pleksiglas – po przeprowadzeniu wcześniejszych testów

Przygotowanie powierzchni:
PVC/ABS/PS: odtłuścić dokładnie za pomocą 00617 PLASTIC CLEANER.
Stal i wyroby przemysłowe: nakładać w systemie suche-na-suche na podkład epoksydowy.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
LS157 ACRYL 1K (binder 29157 z pigmentami)

wagowo / objętościowo
1000 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik) lub

200-300 części

00587 PS THINNER*
*rozcieńczalnik do bezpośredniej przyczepności na PS

500-600 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 16-18’’ DIN4
Zalecana temperatura aplikacji: 5°C - 30°C
∅ dyszy: pistolet tradycyjny 1,4 mm; HVLP: 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: pistolet tradycyjny 4 atm, HVLP: 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2
Zalecana grubość pokrycia: 30-40 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 6,6 m przy 40 µ
2
1 kg mieszanki = 7 m przy 40 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 670 g/l
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Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 5-7 min
Do przenoszenia: 10 min
Pełne schnięcie: 4 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
20 min
Uwagi:
Produkt zmieszany w proporcji 1:1 z 29143 i utwardzony w stosunku 10% utwardzaczem 29342 LECHSYS
ISOLACK ESP HARDENER, ma bezpośrednią przyczepność na pleksiglas, sztywne PVC i ABS.
Produkt zmieszany w proporcji 2:1 z 29132 może być stosowany do lakierowania elastycznego PVC (plandeki
samochodów ciężarowych).
Zalecane jest dokładne wymieszanie produktu natychmiast po dodaniu baz kolorystycznych.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0457-PL 05/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS158 (29158)
ACRYL 1K MATT

1000 ml +
250-600 ml

18-20’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
do przenoszenia:
10 min
pełne schnięcie:
4 godz.
Wygrzewanie:
20 min w 60°C

Opis:
Jednoskładnikowa matowa emalia akrylowa.
Zastosowanie:
Odpowiednia do zastosowań przemysłowych, w szczególności do bezpośredniego lakierowania PVC, ABS
i sztywnego polistyrenu (PS).
Właściwości:
−
−
−
−
−
−

Łatwa aplikacja
Szybkie schnięcie
Wysoka estetyka powłoki
Bardzo dobra bezpośrednia przyczepność na PVC i ABS
Bezpośrednia przyczepność na PS (nie - styropian) przy użyciu określonego rozcieńczalnika (00587 PS
THINNER)
Bezpośrednia przyczepność na pleksiglas – wyłącznie po przeprowadzeniu wstępnych testów

Przygotowanie powierzchni:
PVC/ABS/PS: odtłuścić dokładnie za pomocą 00617 PLASTIC CLEANER.
Stal i wyroby przemysłowe: nakładać w systemie suche-na-suche lub mokre-na-mokre na podkłady
epoksydowe, epoksydowo-winylowe, epoksydowo-akrylowe i syntetyczne (z wyjątkiem LS103 – 29103).
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
LS158 ACRYL 1K MATT (binder 29158 z pigmentami)

wagowo / objętościowo
1000 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik) lub

200-300 części

00587 PS THINNER*
*rozcieńczalnik do bezpośredniej przyczepności na PS

500-600 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 18-20’’ DIN4
Zalecana temperatura aplikacji: 5°C - 30°C
∅ dyszy: 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 2
Zalecana grubość pokrycia: 30-40 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 7,5 m przy 40 µ
2
1 kg mieszanki = 7 m przy 40 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 650 g/l
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Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 5-7 min
Do przenoszenia: 10 min
Pełne schnięcie: 4 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
20 min
Uwagi:
Produkt zmieszany w proporcji 1:1 z 29152-29153 i utwardzony w stosunku 10% utwardzaczem 29342 LECHSYS
ISOLACK ESP HARDENER, ma bezpośrednią przyczepność na polimetakrylan metylu (pleksiglas).
Produkt zmieszany w proporcji 2:1 z 29130 może być stosowany do lakierowania elastycznego PVC (plandeki
samochodów ciężarowych).
Zalecane jest dokładne wymieszanie produktu natychmiast po dodaniu baz kolorystycznych.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0463-PL 05/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS159 (29159)
ACRYL 2K TEXTUR

1000 ml +
200 ml +
300-350 ml

15-16’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4-1,8 mm
3-5 atm
Ilość warstw: 2

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

W 20ºC:
do przenoszenia:
6-8 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowa emalia akrylowa z efektem struktury o bezpośredniej przyczepności.
Zastosowanie:
Odpowiednia do lakierowania elementów w przemyśle metali i tworzyw sztucznych.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Drobnoziarnista tekstura
Łatwa aplikacja
Wysoka odporność chemiczna
Wysoka siła wypełniania, pozwalająca na zniwelowanie drobnych defektów podłoża
Bardzo dobra przyczepność na:
⋅
stal (produkt nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona dzięki efektowi barierowemu)
⋅
stal nierdzewną
⋅
stal ocynkowaną (elektrolitycznie - EG i ogniowo - HDG)
⋅
aluminium i stopy metali lekkich
⋅
mosiądz
⋅
stopy cynku z aluminium i magnezem (ZAMA)
⋅
FGRP (laminaty poliestrowo-szklane)
⋅
żywice fenolowe i mocznikowe
⋅
nylon (PA*)
⋅
żywice poliuretanowe (PUR)

* należy zastosować utwardzacz 29343 LECHSYS ISOLACK ESP INDUSTRY HARDENER w proporcji takiej
samej jak dla utwardzacza 29342 (20%)
Przygotowanie powierzchni:
Stal, aluminium i jego stopy, mosiądz, ZAMA: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW
i zmatować włókniną Scotch Brite.
Laminaty, żywice, nylon, poliuretany: odtłuścić za pomocą 00617 PLASTIC CLEANER.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS159 ACRYL 2K TEXTUR (binder 29159 z pigmentami)

1000 części

29342 LECHSYS ISOLACK HARDENER (utwardzacz)

200 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

300-350 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 15-16’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4-1,8 mm
Ciśnienie powietrza: 3-5 atm
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Ilość warstw: 2
Grubość pokrycia: 25-30 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 14 m przy 30 µ
2
1 kg mieszanki = 12,5 m przy 30 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 510 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20-30 min
Do przenoszenia: 6-8 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
30 min (po 20-30 min odparowania w 20°C)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Na sztywne powierzchnie PVC i ABS zaleca się stosować mieszankę ACRYL 2K z ACRYL 1K w proporcji 1:1.
Należy dodać wówczas 10% utwardzacza 29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER.
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY
ADDITIVE.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0408-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS164 (29164)
ACRIPROF UHS

1000 g +
500 g +
100 g

20-25’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,2-1,7 mm
3,5/4 atm
Ilość warstw:
2

80-100 µ

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
2 godz.

W 20ºC:
do przenoszenia:
12 godz.
pełne schnięcie:
24 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowy, akrylowy lakier nawierzchniowy o bardzo wysokiej zawartości części stałych.
Zastosowanie:
Odpowiedni do stosowania w renowacji pojazdów użytkowych, samochodów ciężarowych, chłodni oraz do
zastosowań w przemyśle.
Właściwości:
−
−
−
−
−
−

Wysoka estetyka powłoki
Bardzo dobra stabilność pionowa
Wysoka odporność na światło
Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
Wysoka wydajność
Niskie VOC

Przygotowanie powierzchni:
Może być nakładany na grunty/podkłady akrylowe w systemie suche-na-suche lub mokre-na-mokre.
Aplikacja:
Natrysk tradycyjny, AIRMIX lub AIRLESS.
Proporcje mieszania:

wagowo/ objętościowo

LS164 ARIPROF UHS (binder 29164 z pigmentami)

1000 części

29364 ACRIPROF UHS HARDENER lub

500 części

29316 ACRIPROF UHS HARDENER AIRLESS lub

500części

29397 ACRITOP ULTRA HS FAST HARDENER*
(utwardzacz)

500 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS UNIVERSAL
THINNER lub
00653 AIRLESS THINNER (rozcieńczalnik)

50-150 części
150 części

*do stosowania w niskich temperaturach

Czas życia mieszanki w 20°C: 2 godz. z utwardzaczami 29364-29397; 4 godz. z utwardzaczem 29316
Lepkość do natrysku w 20°C: 23-25’’ DIN4
∅ dyszy – natrysk: 1,2 / 1,5 mm
∅ dyszy – aplikacja „airless”: 0,09 cala
Ciśnienie powietrza – natrysk: 3,5 / 4,0 atm
Ciśnienie powietrza – aplikacja „airless”: 120 atm
Ilość warstw: 2
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Odstęp czasu między warstwami – natrysk: 5 min
Odstęp czasu między warstwami – aplikacja „airless”: 30-40 min
Zalecana grubość pokrycia – natrysk: 50-60 µ
Zalecana grubość pokrycia – aplikacja „airless”: 60-70 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 7,5 m przy 60 µ
2
1 kg mieszanki = 8,6 m przy 60 µ
DIR 2004/42/CE: Lakier nawierzchniowy IIB/d - VOC produktu gotowego do użycia 420 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 420 g/l VOC
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 20 min
Do przenoszenia: 12 godz.
Pełne schnięcie: 24 godz.
Wygrzewanie:
Odparowanie: 20 min w 20°C
Wygrzewanie: 30 min w 60°C
Pełne utwardzenie następuje po upływie kilku dni.
Zalecane warstwy następne:
Lakier nawierzchniowy LS164 (29164) ACRIPROF UHS można ponownie nakładać lub pokrywać lakierem
bezbarwnym 96230 TIXO KLARLACK 09 w czasie od 2 do 72 godzin. W obu przypadkach uzyskana jest
odpowiednia przyczepność. Można przyklejać taśmę samoprzylepną po upływie 48 godz. w przypadku
pokrywania lakierem 96230 lub po upływie 30 godzin w przypadku pokrywania ponownie lakierem LS164
(29164).
Uwagi:
W przypadku aplikacji bezpowietrznej AIRLESS można uzyskać lepszą rozlewność poprzez zwiększenie
udziału rozcieńczalnika 00653 do 20%.
Zastosowanie dodatku 33333 UV Plus Additive (do 5%) poprawia odporność na promienie słoneczne.

Dane techniczne 0661-PL 09/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS170 (29170)
EPODUR

1000 ml +
200 ml +
200-250 ml

20’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
7 godz.

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,3-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
5-6 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
60 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowa błyszcząca emalia epoksydowo-winylowa.
Zastosowanie:
W aplikacjach przemysłowych na dowolnych powierzchniach, gdzie wymagana jest bardzo dobra odporność
chemiczna, natomiast nie jest wymagana odporność na warunki atmosferyczne.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Wysoka twardość i bardzo dobra przyczepność
Doskonała odporność na agresywne środki chemiczne (mineralne, roślinne i zwierzęce oleje i tłuszcze,
kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne w naturalnych warunkach i niskiej koncentracji)
Dobra przyczepność na szkło (stosowane w elementach wyposażenia wnętrz)
Doskonały połysk
Produkt nie zawiera żadnych pigmentów antykorozyjnych, chroni stal dzięki efektowi barierowemu

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie metalowe: nałożyć jedną warstwę podkładu epoksydowego EPOXY PRIMER. Można również
nakładać EPODUR bezpośrednio na metal.
Powierzchnie porowate (beton, drewno): nałożyć pierwszą warstwę impregnującą produktu w większym
stopniu rozcieńczonego.
Szkło: odtłuścić dokładnie za pomocą 00617 PLASTIC CLEANER.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS170 EPODUR (binder 29170 z pigmentami)

1000 części

29376-29377 LECHSYS EPODUR HARDENER (utwardzacz)

200 części

00516 LECHSYS EPODUR THINNER (rozcieńczalnik)

200-250 części

Aby uzyskać przyczepność produktu na szkło, należy dodać 2% 09830 GLASS ADHESION PROMOTER (Dane
techniczne nr 0544).
Czas życia mieszanki w 20°C: 7 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 20’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm; HVLP 1,3-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 50-60 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 8,5-9 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 7,5-8,5 m przy 50 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 550 g/l
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Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30-40 min
Do przenoszenia: 5-6 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
60 min (po 30 min odparowania)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Wygrzewanie w temperaturze powyżej 50°C może powodować lekkie żółknięcie w przypadku białych i bardzo
jasnych odcieni.
Uwagi:
Produkt nie może schnąć w temperaturze niższej niż 15-18°C. W takim przypadku czas schnięcia nadmiernie się
wydłuża i nie następuje kompletne wiązanie powłoki, co powoduje obniżenie odporności chemicznej.
W przypadku ekspozycji na warunki zewnętrzne (promienie słoneczne) powłoka EPODUR (jak wszystkie powłoki
epoksydowe) może kredować, a jasne kolory mogą żółknąć.
Produkt można nakładać elektrostatycznie.

Dane techniczne 0377-PL 08/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS171 (29171)
EPOTOP 1K

1000 ml +
200-300 ml

20-24’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
4-5 godz.
pełne schnięcie:
5-6 dni

Opis:
Jednoskładnikowa błyszcząca emalia epoksydowa.
Zastosowanie:
Odpowiednia do metalowych wyrobów przemysłowych.
Właściwości:
−
−
−

−

Łatwa aplikacja
Wysoka estetyka powłoki
Dobra przyczepność na:
⋅
stal (produkt nie zawiera żadnych pigmentów antykorozyjnych, chroni stal dzięki efektowi
barierowemu)
⋅
aluminium i jego stopy
⋅
ocynkowane blachy stalowe
Dobra odporność na warunki atmosferyczne

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie metalowe: nałożyć EPOPRIMER 1K.
Stal: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, wypiaskować lub wyszlifować.
Aluminium: wyszlifować lub zmatowić za pomocą włókniny Scotch Brite.
Ocynkowane blachy stalowe: lekko zmatowić.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS171 EPOTOP 1K (binder 29171 z pigmentami)

1000 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

200-300 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 20-24’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 30-40 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l/1kg mieszanki = 6,5-7,5 m przy 40 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 620 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30 min
Do przenoszenia: 4-5 godz.
Pełne schnięcie: 5-6 dni
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Uwagi:
Schnięcie produktu jest bardzo wolne, jeśli grubość powłoki jest większa niż zalecana.
Produkt rozcieńczony w proporcji 25% rozcieńczalnikiem 00825 ma wartość oporności SAMES 300 MOhm x cm.
Zastosowany rodzaj rozcieńczalnika ma wpływ na wartość oporności.

Dane techniczne 0461-PL 11/2009
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS172 (29172)
EPODUR MATT

1000 ml +
200 ml +
450-500 ml

20’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
8 godz.

∅ 1,4 mm
3-5 atm
HVLP:
∅ 1,3-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
5-6 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
60 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowy, matowy lakier nawierzchniowy epoksydowo-winylowy klasy HS.
Zastosowanie:
W aplikacjach przemysłowych na dowolnych powierzchniach, gdzie wymagana jest bardzo dobra odporność
chemiczna, natomiast nie jest wymagana odporność na warunki zewnętrzne.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Wysoka twardość i bardzo dobra przyczepność
Doskonała odporność na agresywne środki chemiczne i rozpuszczalniki (mineralne, roślinne i zwierzęce oleje
i tłuszcze, kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne) w normalnych warunkach co do koncentracji
i ekspozycji
Dobra przyczepność na szkło (stosowane w elementach wyposażenia wnętrz)
Jednolita matowa powłoka
Produkt nie zawiera żadnych pigmentów antykorozyjnych, chroni stal dzięki efektowi barierowemu

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie metalowe: nałożyć jedną warstwę podkładu epoksydowego EPOXY PRIMER. Można również
nakładać EPODUR bezpośrednio na metal.
Powierzchnie porowate (beton, drewno): nałożyć pierwszą warstwę produktu bardzo rozcieńczonego.
Szkło: odtłuścić dokładnie za pomocą 00617 PLASTIC CLEANER.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo

objętościowo

LS172 EPODUR MATT (binder 29172 z pigmentami)

1000 g

1000 ml

29376-29377 LECHSYS EPODUR HARDENER (utwardzacz)

150 g

200 ml

400-450 g

450-500 ml

00516 LECHSYS EPODUR THINNER (rozcieńczalnik)

Aby uzyskać przyczepność produktu na szkło, należy dodać 2% 09830 GLASS ADHESION PROMOTER (Dane
techniczne nr 0544).
Czas życia mieszanki w 20°C: 8 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 20’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm; HVLP 1,3-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 50-60 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 8,5 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 7,5 m przy 50 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 570 g/l
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Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30-40 min
Do przenoszenia: 5-6 godz.
Pełne schnięcie: 24 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
60 min (po 30 min odparowania w temperaturze pokojowej)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Wygrzewanie w temperaturze powyżej 50°C może powodować lekkie żółknięcie w przypadku białych i bardzo
jasnych odcieni.
Uwagi:
Produkt nie może schnąć w temperaturze niższej niż 15-18°C. W takim przypadku czas schnięcia nadmiernie się
wydłuża i nie następuje kompletne wiązanie powłoki, co powoduje brak odporności chemicznej.
W przypadku ekspozycji na warunki atmosferyczne (promienie słoneczne) powierzchnie polakierowane lakierami
epoksydowymi mogą kredować, a jasne kolory mogą z czasem żółknąć.
Poziom matowości dla LS172 wynosi 20-40 stopni połysku, w zależności od koloru oraz metod aplikacji
i schnięcia.
Produkt z dodatkiem utwardzacza i rozcieńczalnika można nakładać elektrostatycznie.

Dane techniczne 0378-PL 11/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS175 (29175)
EPOFAN PRIMER R-EC

1000 ml +
500 ml +
250-500 ml

20-30’’ DIN 4
w 20ºC

Czas życia
mieszanki
w 20ºC:
2-8 godz.

∅ 1,8-2 mm
3,5-4,5 atm
HVLP:
∅ 1,6-1,8 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw: 2

W 20ºC:
12-24 godz.
Wygrzewanie:
30-40 min
w 70-80 ºC
60-90 min
w 50-60 ºC

Opis:
Dwuskładnikowy podkład na bazie żywic epoksydowych i antykorozyjnych pigmentów ekologicznych.
Zastosowanie:
Podkład antykorozyjny i promujący przyczepność, odpowiedni do stosowania na każdy rodzaj powierzchni
metalowych.
Właściwości:
−
−
−
−
−
−

Odpowiedni jako podkład antykorozyjny pod szpachle poliestrowe
Doskonała przyczepność do stali, stali nierdzewnej, aluminium, stopów metali lekkich, ocynkowanej blachy
stalowej, betonu
Bardzo wysoka ochrona przed korozją
Dobra siła wypełniania
Może być stosowany bez szlifowania w systemie mokre-na-mokre bez szlifowania (z utwardzaczem 00103
EPOFAN R-EC HARDENER W/W)
Izoluje warstwy lakierów termoplastycznych

Przygotowanie powierzchni:
Stal zwykłą, nierdzewną, aluminium, stopy metali lekkich, stal ocynkowaną ogniowo – wyszlifować i odtłuścić za
pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Stal ocynkowaną elektrolitycznie – odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Aplikacja:
Natrysk.
W zastosowaniach typowych, zwłaszcza przy wygrzewaniu, przygotować następującą mieszankę:
wagowo
objętościowo
LS175 EPOFAN PRIMER R-EC (binder 29175 z pigmentami)
1000 g
1000 ml
00305 EPOFAN EC HARDENER (utwardzacz)
300 g
500 ml
00516 EPODUR THINNER lub
150-300 g
250-500 ml
00535 EPOFAN THINNER (rozcieńczalnik)
Czas życia mieszanki: 6-8 godzin w 20°C.
W systemie mokre-na-mokre:
LS175 EPOFAN PRIMER R-EC (binder 29175 z pigmentami)
00103 EPOFAN EC HARDENER W/W (utwardzacz)
00516 EPODUR THINNER lub
00535 EPOFAN THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo
1000 g
300 g

objętościowo
1000 ml
500 ml

150-300 g

250-500 ml

Czas życia mieszanki: 4 godziny w 20°C.
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W zimie możliwe jest, przy częściowej utracie elastyczności powłoki, zastosowanie produktu w temperaturze
5-18°C, przygotowując następującą mieszankę:
wagowo
objętościowo
LS175 EPOFAN PRIMER R-EC (binder 29175 z pigmentami)
1000 g
1000 ml
00451 EPOFAN EC HARDENER (utwardzacz szybki)
300 g
500 ml
00535 EPOFAN THINNER lub
150-300 g
250-500 ml
00516 EPODUR THINNER (rozcieńczalnik)
Powłoka otrzymana dzięki powyższej mieszance może być pokrywana w systemie mokre-na-mokre.
Czas życia mieszanki: 2 godziny w 20°C
Lepkość do natrysku: 20-30’’ DIN4
∅ dyszy: pistolet tradycyjny 1,8-2,0 mm; HVLP 1,6-1,8 mm
Ciśnienie powietrza: pistolet tradycyjny 3,5-4,5 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2 standardowe
Zalecana grubość powłoki: 80-100 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 9,24 m przy 50µ
2
1kg mieszanki = 7,7 m przy 50µ
DIR2004/42/CE: Grunty IIB/c – VOC produktu gotowego do użycia 540 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 456 g/l VOC
Czas schnięcia:
•

•
•

Z utwardzaczem 00305 EPOFAN R-EC HARDENER:
− schnięcie w 20°C: szlifować po 12 – 24 godz.
− wygrzewanie: w 70 - 80°C szlifować po 30 – 40 min
w 50 - 60°C szlifować po 60 – 90 min
Z utwardzaczem 00103 EPOFAN R-EC HARDENER W/W (w systemie mokre-na-mokre):
pokrywać lakierem poliuretanowym po upływie 1 godz. i przed upływem 24 godz. od aplikacji podkładu
Z utwardzaczem 00451 EPOFAN R-EC HARDENER FAST (do stosowania w niskich temperaturach):
czas odparowania i schnięcia zależy od temperatury; zwykle kolejną warstwę można nakładać w systemie
mokre-na-mokre po upływie 2 godzin w 10°C, natomiast szlifować można po upływie 12 godzin w 10 °C

Warstwy następne:
Pokrywać podkładami i lakierami dwuskładnikowymi marki Lechler.
Nie nakładać podkładów syntetycznych.
Uwagi:
Jak każdy produkt epoksydowy, EPOFAN PRIMER R-EC stosowany z utwardzaczami 00305 lub 00103, nie
może schnąć w temperaturze poniżej 15 °C.
Poniżej tej temperatury nie nastąpi pełne utwardzenie, co w konsekwencji może powodować pewne defekty cyklu
lakierniczego.
Utwardzacz 00451 nie jest wskazany do stosowania w porze letniej, gdyż czas życia mieszanki ulega wówczas
skróceniu do kilku minut.
Produkt nie zawiera chromianów, więc zaleca się stosowanie receptur niezawierających baz kolorystycznych
29011-29012-29026, aby nie tracić nietoksycznych właściwości produktu.
Zalecane są receptury podkładów z serii „Car Manufacturer SOTT”.

Dane techniczne 0525-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS176 (29176)
EPODUR EFB

1000 ml +
300 ml +
0-200 ml

∅ 1,8-2,5 mm
2-4 atm
Ilość warstw:
1-2

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
6 godz.

W 20ºC:
do przenoszenia:
8-10 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
60 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowy lakier epoksydowo-winylowy z efektem tłoczenia, o wysokiej zawartości części stałych.
Zastosowanie:
Odpowiedni do lakierowania maszyn biurowych, wyposażenia przemysłowego, wyrobów odlewanych
i aluminiowych oraz do ogólnych aplikacji na elementy użytkowane wewnątrz.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Bardzo dobra przyczepność na stal (produkt nie zawiera żadnych pigmentów antykorozyjnych, chroni stal
dzięki efektowi barierowemu), stal ocynkowaną, laminaty szklane, metal, aluminium i beton, właściwie
odtłuszczone i wyczyszczone
Odporna na zarysowania powłoka z efektem młotkowym, pozwala na ukrycie drobnych niedoskonałości
powierzchni
Niski rozkurz
Wysoka zawartość części stałych i doskonały wygląd powłoki
Dobra odporność chemiczna

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie metalowe: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:
LS176 EPODUR EFB (binder 29176 z pigmentami)
29376-29377 LECHSYS EPODUR HARDENER (utwardzacz)
00516 LECHSYS EPODUR THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo
1000 g

objętościowo
1000 ml

200 g

300 ml

0-100 g

0-200 ml

∅ dyszy: 1,8-2,5 mm
Ciśnienie powietrza: 3-4 atm
Produkt można nakładać na dwa sposoby:
⋅
Na gładkie powierzchnie: nałożyć pierwszą jednolitą warstwę poprzez aplikację produktu z dodatkiem
utwardzacza i ok. 20% rozcieńczalnika 00516 LECHSYS EPODUR THINNER (gładki efekt). Po 15-20 min
odparowania, nałożyć produkt z dodatkiem utwardzacza i rozcieńczalnika wg proporcji podanych powyżej,
uzyskując pożądany efekt.
⋅
Na nieregularne powierzchnie: nałożyć dodatkową warstwę produktu z dodatkiem utwardzacza i bez
dodatku rozcieńczalnika, osiągając pożądany efekt.
Czas życia mieszanki w 20°C: 6 godz.
Grubość pokrycia: 75 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 9 m przy 75 µ
2
1 kg mieszanki = 6,5 m przy 75 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 330 g/l
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Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30 min
Do przenoszenia: 8-10 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
60 min (po 20-30 min odparowania w temperaturze pokojowej)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Mniejsza dysza i wyższe ciśnienie powietrza dają bardziej gładki efekt, natomiast większa dysza i niższe ciśnienie
powietrza dają bardziej wyraźny efekt.
Produkt nie może schnąć w temperaturze niższej niż 15-18°C. W takim przypadku czas schnięcia nadmiernie się
wydłuża i nie następuje kompletne wiązanie powłoki, co powoduje brak odporności chemicznej.
W przypadku ekspozycji na warunki atmosferyczne (promienie słoneczne) lakiery epoksydowe mogą kredować,
a jasne kolory mogą z czasem żółknąć.
Produkt po dodaniu utwardzacza i rozcieńczalnika można nakładać elektrostatycznie.

Dane techniczne 0379-PL 08/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS179 (29179)
EPOXYLACK EFFEKT

1000 ml +
333 ml +
0-200 ml

∅ 1,8-2,5 mm
2-4 atm
Ilość warstw:
1-2

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
5-6 godz.

W 20ºC:
do przenoszenia:
5-6 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
60 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowy strukturyzowany lakier epoksydowo-winylowy.
Zastosowanie:
Odpowiedni do lakierowania elementów maszyn biurowych, metalowych półek, przedmiotów żeliwnych
i aluminiowych; ogółem do aplikacji na przedmioty stosowane wewnątrz.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Bardzo dobra przyczepność do stali (produkt nie zawiera żadnych pigmentów antykorozyjnych; ochrona
dzięki efektowi barierowemu), blach stalowych ocynkowanych, żeliwa, laminatów szklanych, aluminium
i betonu, właściwie odtłuszczonych i wyczyszczonych
Strukturyzowana powłoka, o doskonałej odporności na zarysowania i odporności chemicznej, pozwalająca na
ukrycie defektów lakierowanej powierzchni
Bardzo mały rozkurz
Wysoka zawartość części stałych i dobra rozlewność
Szybkie schnięcie

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie metalowe: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:
LS179 EPOXYLACK EFFEKT (binder 29179 z pigmentami)
29379 LECHSYS EPOXYLACK HARDENER (utwardzacz)
00516 EPODUR THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo

objętościowo

1000 g

1000 ml

250 g

333 ml

0-150 g

0-200 ml

Czas życia mieszanki w 20°C: 5-6 godz.
∅ dyszy: 1,8-2,5 mm
Ciśnienie powietrza: 2-4 atm
Warstwa kończąca może być nakładana na dwa sposoby:
⋅
Na gładkie powierzchnie: nałożyć pierwszą warstwę z dodatkiem utwardzacza i rozcieńczalnika – ok.
20% 00516 EPODUR THINNER, aby jednolicie pokryć powierzchnię (gładki efekt). Po 15-20 min
odparowania natrysnąć powyższą mieszankę uzyskując pożądany efekt struktury.
⋅
Na powierzchnie nieregularne: nałożyć dwie lub więcej warstw mieszanki przygotowanej wg powyższego
opisu, aby osiągnąć jednolity efekt.
Grubość pokrycia: ok. 75 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 8-9 m przy 75 µ
2
1 kg mieszanki = 6-6,5 m przy 75 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~380 g/l
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DIR 2004/42/CE: Powłoki dwukomponentowe –
Limit UE dla tego produktu (kat. j/BS): 500 g/l (2010) VOC produktu gotowego do użycia
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 500 g/l VOC
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30 min
Do przenoszenia: 5-6 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie (po 20-30 min odparowania w temperaturze pokojowej):
60 min w 60°C lub
30 min w 80°C
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Poprzez zastosowanie mniejszej dyszy i wyższego ciśnienia powietrza uzyskuje się drobną strukturę, natomiast
użycie większej dyszy i niższego ciśnienia pozwala na otrzymanie grubszej struktury.
W przypadku schnięcia w temperaturze otoczenia, musi ona wynosić co najmniej 15-18°C.
W niższych temperaturach czas schnięcia jest zbyt długi i powłoka nie osiąga odporności chemicznej.
W przypadku ekspozycji na warunki zewnętrzne (promienie słoneczne) powierzchnie pomalowane lakierami
epoksydowymi, jak ten, mają tendencję do kredowania, natomiast jasne kolory mogą żółknąć wraz z upływem
czasu.
Oryginalne opakowania z binderem pozwalają na przygotowanie 3- lub 15-litrowych puszek gotowego koloru.

Dane techniczne 0438-PL 12/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS180 (29180)
NITRON

1000 ml +
700-800 ml

16-17’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4-1,6 mm
4 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
45 min
pełne schnięcie:
3 godz.

Opis:
Lakier przemysłowy nitrocelulozowy.
Zastosowanie:
Odpowiedni do zastosowań przemysłowych ogółem; do lakierowania maszyn przemysłowych, metalowych
elementów wyposażenia, półek, narzędzi, rozmaitych powierzchni metalowych.
Właściwości:
−
−
−

Bardzo szybkie schnięcie
Dobra bezpośrednia przyczepność do stali (produkt nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona dzięki
efektowi barierowemu)
Dobry połysk i estetyka powłoki

Przygotowanie powierzchni:
Może być nakładany na:
⋅
SYNTOPRIMER
⋅
SYNTOPRIMER ZINC
⋅
bezpośrednio na pozbawione rdzy blachy stalowe, odtłuszczone za pomocą 00695 SILICONE
REMOVER SLOW
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
LS180 NITRON (binder 29180 z pigmentami)
00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER lub

wagowo / objętościowo
1000 części
700-800 części

00552 LECHLEROID L THINNER (rozcieńczalnik)
Lepkość do natrysku w 20°C: 16-17’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4-1,6 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 25-35 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 5,5-6 m przy 25 µ
2
1 kg mieszanki = 6 m przy 25 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 760 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 5 min
Do przenoszenia: 45 min
Pełne schnięcie: 3 godz.
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Dane techniczne 0380-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS182 (29182)
NITRON MATT

1000 ml +
700-800 ml

16-17’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4-1,6 mm
4 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
45 min
pełne schnięcie:
3 godz.

Opis:
Matowy lakier przemysłowy nitrocelulozowy.
Zastosowanie:
Odpowiedni do zastosowań przemysłowych; do lakierowania maszyn, metalowych elementów wyposażenia,
półek, narzędzi, rozmaitych powierzchni metalowych.
Właściwości:
−
−
−

Bardzo szybkie schnięcie
Dobra bezpośrednia przyczepność do stali (produkt nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona dzięki
efektowi barierowemu)
Jednolita matowa powłoka

Przygotowanie powierzchni:
Może być nakładany na wyschnięte grunty:
⋅
SYNTOPRIMER,
⋅
SYNTOPRIMER ZINC
lub bezpośrednio na pozbawione rdzy blachy stalowe, odtłuszczone za pomocą 00695 SILICONE REMOVER
SLOW.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
LS182 NITRON MATT (binder 29182 z pigmentami)
00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER lub
00552 LECHLEROID L THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo / objętościowo
1000 części
700-800 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 16-17’’ DIN4
∅ dyszy: 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 3-4 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 25 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 5,5-6 m przy 25 µ
2
1 kg mieszanki = 6 m przy 25 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 740 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 5 min
Do przenoszenia: 40 min
Pełne schnięcie: 3 godz.
Uwagi:
Wszystkie kolory przy grubości powłoki 25 µ mają 25 ± 5 stopni połysku.
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Dane techniczne 0381-PL 11/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

112

DANE TECHNICZNE 0382-PL

LS184 (29184)
NITRON HIGH

1000 ml +
700-800 ml

18’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
Ilość warstw:
3

W 20ºC:
do przenoszenia:
1 godz.
pełne schnięcie:
24 godz.

Opis:
Wysokiej jakości jednoskładnikowy lakier nitrocelulozowy.
Zastosowanie:
Jako wysokiej jakości powłoka na bazie nitro.
Właściwości:
−
−
−
−
−
−

Bardzo łatwa aplikacja
Bardzo szybkie schnięcie
Dobra elastyczność
Dobra rozlewność
Wysoka estetyka powłoki
Łatwe polerowanie

Przygotowanie powierzchni:
Produkt może być nakładany zarówno na podkłady nitro, jak również podkłady poliuretanowe Lechler (IS FILLER
HBF – HI-BUILD FILLER) oraz na stare powłoki będące w dobrym stanie.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
LS184 NITRON HIGH (binder 29184 z pigmentami)
00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER lub
00552 LECHLEROID L THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo / objętościowo
1000 części
700-800 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 18’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 1 cienka warstwa + 2 warstwy krzyżowe
Odstęp czasu między warstwami: 5-10 min w 20°C
Grubość pokrycia: 25-35 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 6 m przy 25 µ
2
1 kg mieszanki = 5,5 m przy 25 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 750 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 15-20 min
Do przenoszenia: 1 godz.
Pełne schnięcie: 24 godz.
Dane techniczne 0382-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS185 (29185)
NITRON 2K

1000 ml +
500 ml +
100-200 ml

16-17’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4 mm
4 atm
Ilość warstw:
1-2

Czas życia
mieszanki
w 20°C: 8 godz.

W 20ºC:
do przenoszenia:
1 godz.
pełne schnięcie:
4 godz.

Opis:
Jednowarstwowy pół-matowy lakier nawierzchniowy o bezpośredniej przyczepności na stal, aluminium
i ocynkowane blachy stalowe.
Zastosowanie:
Odpowiedni do lakierowania metalowych elementów wyposażenia, półek, przedmiotów metalowych, ram
i powierzchni żelaznych, stosowanych wewnątrz.
Właściwości:
−
−
−
−

Dobra bezpośrednia przyczepność na metal (produkt nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona dzięki
efektowi barierowemu)
Wysoka wydajność
Szybkie schnięcie
Bardzo łatwa aplikacja

Przygotowanie powierzchni:
Metal: odtłuścić dokładnie za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS185 NITRON (binder 29185 z pigmentami)

1000 części

29385 NITRON 2K HARDENER (utwardzacz)

500 części

00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER lub
00552 LECHLEROID L THINNER (rozcieńczalnik)

100-200 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 8 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 16-17’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm
Ilość warstw: 1-2
Grubość pokrycia: 20-30 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 10 m przy 25 µ
2
1 kg mieszanki = 9 m przy 25 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 690 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 5 min
Do przenoszenia: 1 godz.
Pełne schnięcie: 4 godz.
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Dane techniczne 0383-PL 11/2008
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

116

DANE TECHNICZNE 0474-PL

LS186 (29186)
NITRON HAMMER

1000 ml +
0-50 ml

40-45’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,8-1,9 mm
4,5 atm
Ilość warstw:
2

W 20ºC:
do przenoszenia:
20-30 min
pełne schnięcie:
3 godz.

Opis:
Lakier przemysłowy nitrocelulozowy z efektem młotkowym.
Zastosowanie:
Odpowiedni do zastosowań przemysłowych; do lakierowania maszyn, metalowych elementów wyposażenia,
półek, narzędzi, rozmaitych powierzchni metalowych.
Właściwości:
−
−
−
−

Specjalny efekt wykończenia
Szybkie schnięcie
Pozwala ukryć drobne defekty powierzchni
Bardzo dobra bezpośrednia przyczepność do stali (produkt nie zawiera pigmentów antykorozyjnych; ochrona
dzięki efektowi barierowemu)

Przygotowanie powierzchni:
Może być nakładany na wyschnięte grunty:
⋅
SYNTOPRIMER,
⋅
SYNTOPRIMER ZINC
oraz bezpośrednio na pozbawione rdzy blachy stalowe, odtłuszczone za pomocą 00695 SILICONE REMOVER
SLOW.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS186 NITRON HAMMER (binder 29186 z pigmentami)

1000 części

00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER
(rozcieńczalnik)

0-50 części

Produkt można nakładać pędzlem, jednak daje to gorszej jakości efekt estetyczny.
Lepkość do natrysku w 20°C: 40-45’’ DIN4
∅ dyszy: 1,8-1,9 mm
Ciśnienie powietrza: 4,5 atm
Ilość warstw: 1 cienka warstwa (5 min odparowania) + 1 pełna warstwa
Grubość pokrycia: 30-40 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 6,8 m przy 30 µ
2
1 kg mieszanki = 5 m przy 30 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 625 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 5 min
Do przenoszenia: 20-30 min
Pełne schnięcie: 3 godz.
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Dane techniczne 0474-PL 02/2010
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS190 (29190)
BASECOAT

1000 ml +
700-1000 ml

14-15’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,2-1,4 mm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
od 20-30 min
do 24 godz.

Opis:
Matowy lakier bazowy do pastelowych i dwuwarstwowych metalicznych powłok (do pokrywania akrylowymi
lakierami bezbarwnymi).
Zastosowanie:
Odpowiedni do lakierowania wyrobów przemysłowych i do stosowania w renowacji samochodów przemysłowych.
Właściwości:
−
−
−
−

Szybkie utwardzenie
Łatwa aplikacja
Doskonała rozlewność i wysoka wydajność
Duża odporność i wysoki połysk w cyklu z lakierem bezbarwnym

Przygotowanie powierzchni:
Może być nakładany na poliuretanowe, poliakrylowe i epoksydowe grunty / podkłady (IS FILLER HBF –
EPOXYPRIMER R-EC – HI-BUILD FILLER) odpowiednio wyszlifowane na sucho papierem ściernym P400
i odtłuszczone za pomocą SILICONE REMOVER SLOW.
Aplikacja:
Natrysk – proporcje mieszania:
wagowo / objętościowo
LS190 BASECOAT (binder 29190 z pigmentami)

1000 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

700-1000 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 14-15’’ DIN4
∅ dyszy: 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 3,5-4 atm
Ilość warstw: 2-3
2
Wydajność teoretyczna: 1 kg / 1 l mieszanki = 5 m przy 25 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 820 g/l
Uwaga: Należy nałożyć jedną cienką warstwę, a następnie jedną pełną warstwę. Ukończyć poprzez aplikację
drugiej pełnej warstwy. W przypadku kolorów metalicznych, nałożyć techniką mokre-na-mokre jednolitą warstwę
z nieco większej odległości od powierzchni.
Czas schnięcia:
Odparowanie przed nałożeniem lakieru bezbarwnego: od 20-30 min do 24 godz. przy 20°C.
Zalecane warstwy następne:
Akrylowe lakiery bezbarwne do systemów dwuwarstwowych (ACRIFAN-MACROFAN).
Uwagi:
W przypadku schnięcia w temperaturze poniżej 60°C, powierzchnia nie może być narażona na szczególnie
trudne warunki atmosferyczne w pierwszych dniach od aplikacji.

119

DANE TECHNICZNE 0456-PL

Wszystkie możliwe do uzyskania kolory metaliczne są dostępne w programie Lechler Explorer, w systemie
receptur METALLIC COLOURS.
Produkt należy wymieszać ręcznie przed umieszczeniem we wstrząsarce żyroskopowej.

Dane techniczne 0456-PL 01/2014
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS204 (29204)
IS FILLER HBF

1000 ml +
250 ml +
150-200 ml

20-25’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,5-1,7 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw:
2-3

Izolator:
60-90 µ
Podkład
wypełniający:
120-180 µ

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
0,5-4 godz.

Do szlifowania:
3-8 godz. w 20°C
lub
15-30 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowy poliakrylowy podkład wysoce wypełniający klasy HS.
Zastosowanie:
Podkład – izolator do renowacji samochodów ciężarowych i przemysłowych w systemie suche-na-suche.
Właściwości:
−
−
−
−
−
−

Szybkie schnięcie
Bardzo dobre szlifowanie
Bardzo wysoka siła wypełniania
Wysoka siła izolująca
Nie wchłania lakierów nawierzchniowych
Wysoka zawartość części stałych

Przygotowanie powierzchni:
Szpachle poliestrowe: wyszlifować papierem ściernym P120-180-240 i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE
REMOVER SLOW.
Stal, stal ocynkowana, aluminium: nałożyć 1-2 warstwy 1K FAST PRIMER.
Stare powłoki, nowe powierzchnie z kataforezą, laminaty szklane: wyszlifować i odtłuścić za pomocą 00695
SILICONE REMOVER SLOW. Nie należy nakładać na powłoki wrażliwe na rozcieńczalniki.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo

objętościowo

LS204 IS FILLER HBF (binder 29204 z pigmentami)

1000 g

1000 ml

29355 (standardowy) – 29356 (szybki) – 29357 (wolny)
LECHSYS ACRITOP HARDENER (utwardzacz)

160 g

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

100-200 g

250 ml
150-200 ml

29355

29357

29356

Temperatura aplikacji

15-30°C

>30°C

5-20°C

Czas życia mieszanki w 20°°C

4 godz.

4 godz.

30 min

Lepkość do natrysku w 20°C: 20-25’’ DIN4
∅ dyszy: 1,5-1,7 mm
Ciśnienie powietrza: 2-2,5 atm
Ilość warstw: podkład silnie wypełniający - 2-3 warstwy; izolator - 2 warstwy
Odstęp czasu między warstwami: 5-8 min
Zalecana grubość pokrycia: podkład silnie wypełniający 120-180 µ; izolator 60-90 µ
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2

1l mieszanki = 7,5 m przy 50 µ
2
1 kg mieszanki = 5,9 m przy 50 µ
DIR 2004/42/CE: Podkład IIB/c - VOC produktu gotowego do użycia 540 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 490 g/l VOC
Wydajność teoretyczna:

Czas schnięcia:
29355
Schnięcie w 20°°C
(temp. elementu)
Odporny na dotyk
Do szlifowania

Izolator

Podkład

40 min
6 godz.

8 godz.

29357
Izolator

Podkład

40 min
6 godz.

8 godz.

29356
Izolator
20 min
3 godz.

Podkład
Niezalecane

Wygrzewanie w 60°°C (temp. elementu)
Do szlifowania

30 min

30 min

15 min

Szlifowanie:
Cykl jednowarstwowy:

Cykl dwuwarstwowy:

Szlifowanie na sucho papierem ściernym P320
(maszynowo)
Szlifowanie na mokro papierem ściernym P500

Szlifowanie na sucho papierem ściernym P400
(maszynowo)
Szlifowanie na mokro papierem ściernym P600-P800

Zalecane warstwy następne:
Lakiery LECHSYS: poliuretanowe (ISOLACK), poliakrylowe (ACRITOP), LS190 (29190) BASECOAT, matowe
lakiery bazowe systemu LECHSYS EFFECT.
Uwagi:
Produkt nie zawiera chromianów i ołowiu. Zaleca się stosowanie receptur bez dodatku baz kolorystycznych
29011, 29012 i 29026, aby zachować te właściwości także dla finalnego produktu.
Receptury dla podkładów w kolorze znajdują się pod pozycją „SOTT” w Lechler Explorer.

Dane techniczne 0581-PL 12/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS282 (29282)
FRAMECOAT PVC

1000 ml +
200 ml +
250-350 ml

20’’ DIN4
w 20°C

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
6 godz.

∅ 1,4 mm
4 atm
HVLP:
∅ 1,2-1,4 mm
2-2,5 atm
Ilość warstw:
2-3

W 20ºC:
do przenoszenia:
4-6 godz.
pełne schnięcie:
7 dni
Wygrzewanie:
60 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowy pół-matowy lakier akrylowy (ok. 45 stopni połysku), o bezpośredniej przyczepności do
powierzchni PVC.
Zastosowanie:
Lakierowanie sztywnych elementów z PVC, ram okiennych z PVC, powierzchni ABS i PC/ABS oraz aluminium
i jego stopów: Al 99.5.
Właściwości:
−
−
−
−
−

Jednolita powłoka
Łatwa aplikacja
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
Doskonała ochrona powierzchni PVC narażonych na promienie słoneczne
Doskonała przyczepność do PVC, ABS, PC/ABS oraz określonych rodzajów aluminium i jego stopów

Przygotowanie powierzchni:
PVC, ABS i PC/ABS: odtłuścić za pomocą 00617 PLASTIC CLEANER.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS282 FRAMECOAT PVC (binder 29282 z pigmentami)

1000 części

29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (utwardzacz)

200 części

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

250-350 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 6 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 20’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4 mm; HVLP 1,2-1,4 mm
Ciśnienie powietrza: 4 atm; HVLP 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2-3
Grubość pokrycia: 30 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 8,5 m przy 30 µ
2
1 kg mieszanki = 7,5 m przy 30 µ
VOC produktu gotowego do użycia: ~ 600 g/l
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30 min
Do przenoszenia: 4-6 godz.
Pełne schnięcie: 7 dni
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Wygrzewanie w 60°°C:
60 min (po 20 min odparowania)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 7 dni od aplikacji.
Uwagi:
Stopień matowości osiągnięty przy zastosowaniu LS282 wynosi ok. 45 stopni.
Należy zauważyć, że:
⋅
przy grubszych warstwach, osiągana jest bardziej błyszcząca powłoka; cieńsze warstwy dają bardziej
matową powłokę;
⋅
jeśli powłoka jest wygrzewana, połysk jest wyższy przy tej samej grubości warstw.
Produkt LS282 ma wysoką przyczepność do zmatowionych i niezmatowionych określonych typów aluminium
(stopy „antikorodal”; Al 99.5).
W przypadku wyrobów narażonych na warunki zewnętrzne zaleca się stosować kolory dostępne
w oprogramowaniu Lechler Explorer w serii receptur PVC COLOURS.
W przypadku pozostałych kolorów należy skontaktować się z centrum kolorystycznym.
Należy unikać aplikacji na wyroby, które są narażone na szczególnie agresywne i zanieczyszczone
środowisko (na przykład obszary morskie i tereny przemysłowe).
Zastosowanie dodatku 33333 UV PLUS ADDITIVE (do 5% do lakieru nawierzchniowego) pozwala na
dodatkową poprawę odporności na światło słoneczne.

Dane techniczne 0527-PL 09/2013
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS299 (29299)
ISOLACK HIGH EFB

1000 ml +
500 ml +
0-250 ml
Czas życia
mieszanki
w 20°C:
3-4 godz.

∅ 1,4-2,5 mm
1-5 atm
Ilość warstw: 2
1 – gładki efekt
2 – skórka
pomarańczy

Ilość warstw:
2

W 20ºC:
do przenoszenia:
4-5 godz.
pełne schnięcie:
48 godz.
Wygrzewanie:
30 min w 60°C

Opis:
Wysokiej jakości dwuskładnikowy błyszczący lakier poliuretanowy z efektem skórki pomarańczy.
Zastosowanie:
Odpowiedni do lakierowania obrabiarek, metalowych elementów wyposażenia, powierzchni metalowych ogółem;
wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość i odporność.
Właściwości:
−
−
−
−

Doskonały wygląd powłoki
Bardzo dobry połysk
Bardzo wysoka odporność na warunki zewnętrze
Doskonała siła wypełniająca i wysoka wydajność

Przygotowanie powierzchni:
Blachy stalowe: oczyścić z ewentualnej rdzy i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Zalecana jest wcześniejsza aplikacja LS100 (29100) 1K FAST PRIMER.
Stopy metali lekkich: Koniecznie nałożyć LS100 (29100) 1K FAST PRIMER.
Aplikacja:
Natrysk - proporcje mieszania:

wagowo

objętościowo

LS299 ISOLACK HIGH EFB (binder 29299 z pigmentami)

1000 g

1000 ml

29340 (standardowy) – 29341 (wolny) LECHSYS ISOLACK
HIGH HARDENER (utwardzacz)

400 g

500 ml

0-200 g

0-250 ml

00824 (wolny) – 00825 (standardowy) LECHSYS
UNIVERSAL THINNER (rozcieńczalnik)

Czas życia mieszanki w 20°C: 3-4 godz.
∅ dyszy: 1,4 mm lub większa – pistolety z dolnym kubkiem ciśnieniowym
1,7-2,5 mm – pistolety z kubkiem grawitacyjnym
Ciśnienie powietrza: 1-2 atm – dla wyraźnego efektu skórki pomarańczy
4-5 atm – dla gładszego efektu skórki pomarańczy
Ilość warstw: 2 warstwy produktu przygotowanego wg powyższego opisu lub
1 warstwa produktu z 20% udziałem rozcieńczalnika (gładki efekt); po 15 min odparowania natrysnąć
2 warstwę mieszanki przygotowanej wg opisu, bez dodatku rozcieńczalnika, uzyskując pożądany efekt
skórki pomarańczy
Zalecana grubość pokrycia: ok. 75 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1l mieszanki = 9 m przy 75 µ
2
1 kg mieszanki = 7,5 m przy 75 µ
Średnie VOC produktu gotowego do użycia: ~ 470 g/l
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Nakładanie wałkiem:
Należy użyć wałka z krótkim włosiem, odpornym na rozcieńczalniki. Rozcieńczyć za pomocą wolnego
rozcieńczalnika 00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNER SLOW w proporcji 0-10%.
Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30-40 min
Do przenoszenia: 4-5 godz.
Pełne schnięcie: 48 godz.
Wygrzewanie w 60°°C:
60 min (po 30 min odparowania w 20°C)
Pełne utwardzenie następuje w ciągu kolejnych 3-4 dni.
Uwagi:
Aby przyspieszyć utwardzanie produktu w okresach chłodnych, można dodać do 5% 09167 SPEED-O-DRY
ADDITIVE.
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0436-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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LS443 (292443)
ACRYL 2K AC

1000 g +
200 g +
100-300 g

24’’ DIN4
w 20°C

∅ 1,4-1,7 mm
3,5/4 atm
Ilość warstw: 2

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
4 godz.

W 20ºC:
do przenoszenia:
12 godz.
pełne schnięcie:
24 godz.
Wygrzewanie:
60 min w 60°C

Opis:
Dwuskładnikowy pół-błyszczący lakier akrylowy (70±10 stopni połysku) posiadający właściwości antykorozyjne,
o bezpośredniej przyczepności na stal, ocynkowane blachy stalowe, aluminium i jego stopy.
Zastosowanie:
Odpowiedni do lakierowania metalowych elementów wyrobów przemysłowych.
Właściwości:
−
−
−
−
−
−
−

Wysoka odporność chemiczna
Łatwa aplikacja
Bardzo dobra przyczepność na stal, blachy stalowe ocynkowane elektrolitycznie i ogniowo, aluminium i jego
stopy
Może być nakładany pistoletami natryskowymi AIRMIX
Powłoka z efektem pół-połysku
Wysoka odporność na zarysowania
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Przygotowanie powierzchni:
Stal, ocynkowane blachy stalowe, aluminium i jego stopy: odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER
SLOW i odmuchać.
Aplikacja:
Natrysk i AIR MIX - proporcje mieszania:

wagowo / objętościowo

LS443 ACRYL 2K AC (binder 29443 z pigmentami)

1000 części

29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (utwardzacz)

200 części

00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNER SLOW lub
00812 DILUENTE RITARDANTE* (rozcieńczalnik)

100-300 części

*00812: tylko w przypadku warstw o grubości powyżej 80-90 µ (sucha powłoka)
Czas życia mieszanki w 20°C: 4 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C: 24’’ DIN4
∅ dyszy: 1,4/1,7 mm
Ciśnienie powietrza: 3,5/4 atm
Ilość warstw: 2
Zalecana grubość pokrycia: 60-70 µ
2
Wydajność teoretyczna: 1 l mieszanki = 7,9 m przy 60 µ
2
1 kg mieszanki = 6,5 m przy 60 µ
DIR 2004/42/CE: Powłoki specjalne IIB/e - VOC produktu gotowego do użycia 840 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 510 g/l VOC
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Czas schnięcia:
W 20°°C:
Pyłosuchy: 30-40 min
Do przenoszenia: 12 godz.
Pełne schnięcie: 24 godz.
Wygrzewanie:
Odparowanie: 20 min w 20°C
Wygrzewanie: 60 min w 60°C
Uwagi:
Receptury zawierające bazy kolorystyczne 29044 i 29046 mogą być stosowane WYŁĄCZNIE na
powierzchnie, które NIE są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku lakierowania powierzchni narażonych na działanie promieni słonecznych, należy
zastosować alternatywne receptury (HR – o wysokiej odporności lub receptury ekologiczne) dostępne
w programie Lechler Explorer.
Zastosowanie dodatku UV Plus Additive 33333 (do 5%) pozwoli na podniesienie odporności farby na
działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne 0656-PL 10/2012
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.
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