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EL050 – ENERGY LINE UNDERBODY BLACK 

   

   

Klaar voor gebruik Laagdikte: 
40–60 µm 

Drogen bij 20°C: 
20–30 min. 

   

OMSCHRIJVING 

Zwarte, beschermende acrylaflak met structuureffect, klaar voor gebruik in spuitbus. 

TOEPASSING 

Speciaal product dat wordt gebruikt bij het lakken van delen van de onderkant en kunststof 
onderdelen (na aanbrengen van primer) 

EIGENSCHAPPEN 

· Eenvoudig te gebruiken, klaar voor gebruik (spuitbus) 

· Eenvoudig aan te brengen 

· Hoge vulcapaciteit 

· Lage absorptie van aflak 

· Mooi gestructureerd uiterlijk 

VOORBEREIDING ONDERGROND 

Oude afwerklagen 
Toplagen, fillers en plamuren ontvetten met 00699 HYDROCLEANER / 00665 HYDROCLEANER 
SLOW en schuren. 

Metaal 
Breng een kruislaag EL030 ANTICORROSIVE PRIMER aan. 

Kunststoffen 
Breng een laag EL010 PLASTIC PRIMER aan 

AANBRENGEN 

Spuiten. 

Klaar voor gebruik. 2–3 minuten goed schudden voor gebruik. 
 
Spuittemperatuur: 15–30°C 
Aantal lagen: 2–3 
Spuitafstand: 20–25 cm 
Uitdamptijd: 5–10 minuten bij 20°C 
Aanbevolen laagdikte: 40–60 µm 

DIR 2004/42/EC: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l 



 

 

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 

LECHLER S.p.A.  22100 Como Italië - Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111 

Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 840 g/l VOC 
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DROOGTIJDEN 

Drogen bij 20°C  
20–30 minuten 

AANBEVOLEN AFLAKKEN 

Alle aflakken uit de Lechler-serie kunnen worden gebruikt na droging en zonder schuren. 

OPMERKINGEN 

Bij het lakken van delen aan de onderkant is het al mogelijk om de werkcyclus te voltooien door 
alleen EL050 UNDERBODY BLACK aan te brengen. 
 
LET OP: draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en spuit de rest uit het aanvoerbuisje om 
verstoppingsproblemen te voorkomen. 
 
HOUDBAARHEID BIJ 20°C: 24 maanden 
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