
MAGIC HS
2K Bezbarvý akrylátový lak proti poškrabání (1335)

Popis výrobku
MAGIC HS je vysoce kvalitní průhledný akrylátový, nežloutnoucí, s vysokým obsahem pevných látek, 
snadno aplikovatelný, rychleschnoucí, který nabízí vysoký lesk a odolnost proti poškrábání (kartáče v 
myčče aut). Tyto schopnosti zajistí maximální výsledky ve dvou vrstvách aplikace, na jakémkoliv 
matném podkladu. Tři tužidla poskytnou výběr pro nejvhodnější aplikaci, nabízí širokou škálu využití. 

Doporučené použití Finální nátěr auta, kde je požadována nejvyšší kvalita.
Technické data
Barva: transparentní
Pojivo: akrylové pryskyřice
Typ výrobku: 2K s tužidly kód 4100/4300/4500
Zpracovatelnost: cca 2 hodiny
Vzhled suchého filmu: zářivý 90- 92% lesk 
Sušina : 44% ( ± 1) hmotnost
Specifická váha : part “A” : 0.98 kg/litre ( ± 0.02)
Viskozita : part “A” : 80 -100 seconds ISO-DIN Cup # 4
Praktická vydatnost : 15 m2/litr na jednu vrstvu.
Doba skladování : 24 měsíců v originálním balení.
Vydatnost je vypočítána na doporučenou tloušťku použití, na rovný a pravidelný povrch.
Výrobek je vyhovující se směrnicemi 2004/42/CE-IIB(d) maximální VOC limit hodnota: 840 g/l
Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, čistý a odmaštěny..
Příprava výrobku: Rozmíchejte dvě složky následovně v poměru:
objem hmotnost Part “A”: 1335 0000 MAGIC HS 2 díly 2 kg

Part “B”: 4100 0000 INDUR. SLOW 1 díl 1 kg
nebo: 4300 0000 INDUR. STANDARD 1 díl 1 kg
nebo: 4500 0000 INDUR. FAST 1 díl 1 kg

Nařeďte dobře promíchanou směs do viskozity od 25-35 sekund ISO-DIN Cup 4 @ 20°C.
(16 ÷ 18 sec.a aplikujte jako obvykle.
Způsob aplikace: vzduchové stříkání : tryska 1.3 -1.6 mm a tlak 2.0 - 3.0 barů.
Ředění: Pro nejlepší aplikaci, zřeďte s 10% max. DILUENTE PER ACRILICI 
standard (akryl.ředidlo)kód 1653, nebo pomalejším ředidlem -typ kód 1648.
Doporučená tloušťka: 50 μm aplikace ve 2-3 vrstvách s maximálním rozestupem 5 - 10 min.
Zasychání při 20C : Proti prachu: 30 minut Na dotyk : 8 hodin
Použití tužidla: Poměr 2 : 1 objem nebo hmotnost, použití nejvhodnějšího tužidla 

přizpůsobujícího se období a typu práce:SLOW : kód 4100 0000 
Pomalejší typ s lepším průtokem.Použití v létě, v případě přisušování 
v lakovně a při aplikaci velkých ploch.

STANDARD : kód 4300 0000 Univerzální typ, jaro a podzim nebo   přisušování a vzdušné sušení. 
FAST : kód 4500 0000 Použití na retušování malých ploch, během   
chladného období.

                     

S-Universal s.r.o. Palackého tř. 16, 612 00 Brno, 
tel.: 549 211 394, 777 946 412

prodejna: Heršpická 6, Brno
výhradní dovozce barev IMPA pro ČR

email: obchod@barvylakynatery.cz
http://www.barvylakynatery.cz

http://www.barvylakynatery.cz/
mailto:obchod@barvylakynatery.cz



