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Technický list  ProLine 618 

PROLINE 618 CLEAR MS - akrylový číry lak :  

Charakteristika 

Dvojzložkový akr lový lak s v sokou odol osťou voči poškria a iu, urče ý a opravu laku auto o ilov. 

Vlastnosti 

• Do rá rozlievateľ osť 

• V soký lesk 

• Pev ý a odol ý povlak 

• V soká odol osť voči poškria a iu 

 

Farba: bezfarebná tekutina 

VOC: zmes 553 g / l 

Výdat osť: -12 m²/ l pri 50μ 

 

Výro ok spĺňa požiadavk  s ernice Európskej únie (2004/42/ES , ktorá sa vzťahuje a túto kateg riu (B/5) 

a ktorá stanovuje hodnotu VOC max. 840 g/l 

 

Príprava laku 

Akrylový lak ProLine 618 je ož é aplikovať a: 

•základné farby, 

•staré laky v dobrom stave po zmatovaní a odmastení. 

 

Pre atova ie rohoža i a brúsnym papierom odporúča e: 

•šedá etka á te tília s rohožovou pastou, 
•brúsny papier s gradáciou P600-P800 (mokrý), 

•brúsny papier s gradientom P360-P400 (stroj). 

 

Aplikácia: 

Opravy farby karosérie, ktoré v žadujú trva livú povr hovú úpravu 

 

 

Po er ieša ia obje ovo: 2:1+riedidlo 

Lak ProLine 618:    1000 ml 

Tužidlo ProLi e :   500 ml 

Riedidlo:                            0-50 ml 

 

Viskozita nástreku: 

15-16 sek. pri teplote 20 ° C. 

Život osť z esi: 
pri liž e  hodí  pri teplote  ° C. 
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Technický list  ProLine 618 

PROLINE 618 CLEAR MS - akrylový číry lak :  

Parametre striekania: 

Tryska: 1,3-1,4 mm. 

Tlak: 2,0 - ,  ar pre pištoľ RP; ,  ar vo v útri tr sk  pre pištoľ HVLP. 
Počet vrstiev: -3 plné vrstvy. 

Hrúbka vrstvy: 40-  μ  su hý fil . 
 

Odparovanie: 

Medzi vrstva i: pri liž e  i  

Pred ohrevom: cca 10 min 

 

 

Doba schnutia pri 20 ° C: 

Proti prachu: po a  i úta h; a lešte ie:  hodí  

Zahrievanie pri teplote 60 ° C (teplota objektu): 

a lešte ie: po a -35 minútach ohrevu a ochladzovania povlaku (asi 2 hodiny) 

Teplota pod  ° C výraz e predlžuje čas suše ia. 
 

Suše ie IR žiaričo : 

15-20 min krátke vlny, v závislosti od hrúbky vrstvy a typu i fražiariča 

 

 

 

Striekanie do prístreku: 

Uistite sa, že elá plocha základného náteru je zakrytá a zatienená len na pripravený priestor. Aplikujte 

Prístrekové riedidlo na prechod, tak a  došlo k pre ieša iu starého povr hu a nového nástreku a dosiahli 

ste tým kompenzáciu optickej viditeľ osti rozdielu v lesku na mieste dotyku starého lakového náteru s novo 

naneseným lakom ProLine 618. 

Lešte ie a odstraňova ie i klúzií: 
Lešte ie ie je zv čaj e potre é, pretože čír  lak ProLine 618 2: 1 poskytuje vynikajúci výsledný vzhľad 
povlaku ih eď po apliká ii. Ak sa o javili i klúzie špi , odporúča sa i h odstrá iť mokrým gradientovým 

papierom P1500-P  a ásled é lešte ie  leštia ou pastou. Lešte ie K lakov je ajjed odu hšie od  do 
24 hodín. po ochladení povlaku. 

Upozornenia: 

Nepresahujte odporúča é ožstvo tužidla! Najlepšie výsledk  dosiah ete lakova í  pri iz ovej teplote. 
Teplota okolia a teplota použitého produktu  ala ť podobná. Pri prá i s dvojzložkový i výro ka i sa 
odporúča používať OIDP o hra á dý ha ia aska . Chráňte oči a dý ha ie est . Miest osť  ala ť 
dobre vetraná. Nástroje  sa ali d klad e u ť ih eď po apliká ii. Vžd  dodržiavajte pok  uvede é v 
karte ezpeč ost ý h údajov výrobku (MSDS). 

 Skladovanie: 

Výro ok  sa al skladovať v tes e uzavreto  o ale, na suchom a chladnom, dobre vetranom mieste, 

mimo zdrojov ohňa. Nev stavujte o al  priamo sl eč é u žiare iu. Zatvorte obal ih eď po použití 
produktu. Chráňte tužidlo pred razo  a vlhkosťou. Stabilita pri skladovaní Akrylového laku ProLine 618: 

12 mesiacov od dátumu výroby. Skladovateľ osť tužidla ProLi e : 6 mesiacov od dátumu výroby. 

Výro ok je urče ý a profesio ál e použitie kvalifikovaným personálom. Nenesieme zodpoved osť za 
d sledk  espráv eho používa ia výro ku a zlé finálne výsledky. 


