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LS190 (29190)  

 BASECOAT 

    

  

1000 ml + 
700–1000 ml 

14–15” DIN 4 
bij 20°C 

Ø 1,2–1,4 mm 
Aantal lagen: 2–3 

Drogen  bij 20°C: 
tussen 20–30 min. en 24 u 
 

  

OMSCHRIJVING 

Matte basislak voor EFFEN en TWEELAAGS METALLIEK spuitwerk  (overspuitbaar met blanke 
acrylaflak). 

TOEPASSING 

Geschikt voor het lakken van industriële producten of het spuiten van industriële voertuigen. 

EIGENSCHAPPEN 

 Snelle uitharding 
 Eenvoudig aan te brengen 
 Uitstekende vloeiing en dekkracht 
 Goede resistentie en glans in een afwerksysteem met blanke lak 

VOORBEREIDING ONDERGROND 

Kan worden aangebracht op polyurethaan-, polyacryl- en epoxy-grondlak/filler (IS FILLER HBF – 
EPOFAN PRIMER R-EC – HI-BUILD FILLER) na voldoende droog schuren met P400-P500 
schuurpapier en ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE. 

AANBRENGEN 

Spuiten. 

Mengverhouding:   naar volume  

 
LS190 BASECOAT ( van binder 29190)  1000 delen 
00824 (slow)-00825 (standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER   700–1000 delen 
 
Viscositeit bij 20°C: 14–15” DIN 4 
Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm 
Spuitdruk: 3,5–4 atm 
Aantal lagen: 2–3 
Theoretische dekking: 1 kg of l mengsel = 5 m

2
 bij 25 µm 

V.O.C. van het product indien klaar voor gebruik: ~ 820 g/l 
 
N.B. één nevellaag aanbrengen, gevolgd door één volledige laag. Het lakwerk afmaken door een 
tweede volledige laag aan te brengen. Voor metallieke kleuren een egale spuitlaag en iets grotere 
afstand nemen van de ondergrond. 

 



 

 

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests  en zijn correct volgens de kennis van Lechler 
op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant  zijn kunnen zij geen garanties 
geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De  eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de 

manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN  DOOR 
GEKWALIFICEERD PERSONEEL 
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DROOGTIJD 

Uitdamptijd voordat de blanke lak wordt aangebracht: tussen 20–30 min. en 24 uur bij 20°C. 

AFLAKKEN 

Blanke acrylaf lak voor twee laags systemen (ACRIFAN-MACROFAN). 

OPMERKINGEN 

Bij droogtemperaturen beneden 60°C mogen tijdens de eerste dagen na het lakken de producten niet 
aan bijzonder zware weersomstandigheden worden blootgesteld. 
Alle te verkrijgen metallieke kleuren zijn verkrijgbaar in LECHLER EXPLORER/MAP 
 

De lak moet met de hand worden geroerd voor dat hij in een gyroscopische mixer wordt 

geplaatst 
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