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TECHNICKÝ LIST 
 

2K BEZBARVÝ LAK PREMIUM SPREJ 

Číslo výrobku: 11012 

 

Určený způsob použití: autoopravárenství/čirý lak 

 

Popis produktu: Bezbarvý lak je odolný vůči pohonným látkám, je 

vysoce odolný vůči poškrábání, UV záření a 

povětrnostním vlivům.  

 

Charakteristika výrobku:   
• Rychlá doba schnutí 

• Vynikající tok 

• Snadné leštění 

• Příznivá velikost 200ml pro zamezení přebytků barvy 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

Vlastnosti aplikace: 
2-3 plná stříkání, 50µ 

Doba odvětrávání mezi nátěry: cca 2 minuty 

Sušení na vzduchu 70 °F (20 °C) 7h nebo 25 min. Teplota podkladu 140-160°F (60°C) 

Sušení infračerveným zářením 25 min 

Leštění po 7h 70°F (20 °C), sušení na vzduchu 45 min. 140160°F (60°C) kabina 

Sušení nebo infračervené sušení 30 min 

 

 
2 min  2-3 = 50μ  2 min  20 °C = 7h 25 min  

       60 °C = 40 min 
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20 °C = 7h 

60 °C = 45 min 

IR = 25 min 

 

Podklad: 

Základní nátěry bezbarvé nebo metalické 

 

Příprava: 

po 30 min. schnutí na vzduchu, mohou být základní nátěry přelakovány Chamäleon 2K bezbarvým 

lakem premium. 

 

Smíchání 2K bezbarvý lak premium s tužidlem: 

 

Odstraňte ochranné víčko ze dna plechovky. Vyjměte kroužek a namontujte kroužek skrz celý 

šroub. 

 

Pro smíchání tužidla se složkou A položte plechovku dnem vzhůru na rovný povrch a poté 

zatáhněte za šroub na dně plechovky pomocí kovového kroužku až na doraz. 

 

Dalším otočením o 360° se kartuše zcela otevře a uvolní se tužidlo. Protřepáním plechovky se 

složka A smíchá s tužidlem v přesném mísícím poměru. 

 

• Proveďte testovací nástřik 

• Doba zpracovatelnosti – 24 hodin 70 °C (20 °C) 

 

Důležité 
 

• Pouze k profesionálnímu použití 

• Připravené nátěrové hmoty obsahující isokyanáty mohou dráždit dýchací systém a 

způsobit alergické reakce. Před použitím nebo prací s nátěrovými hmotami, které obsahují 

isokyanát, si musíte přečíst všechny bezpečnostní informace na štítku plechovky a 

bezpečnostním listu materiálu. Osoby trpící alergiemi a astmatem a lidé, kteří jsou 

náchylní k onemocněním dýchacích cest, by neměli pracovat s materiály izokyanátů. 

• Použití respirátoru je nutné  

• upozornění na bezpečnostní list EU a také upozornění na manipulaci a varování na štítku 

• skladovatelnost: 24 měsíců při 70 °F (20 °C) 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: 
objednávky@son-web.cz 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 
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