
Technisch Merkblad nr. 0441/50-NL 

TOPCOATS 

 

LECHLER S.p.A.  22100 Como (Italië) – Via Cecilio 17 Tel. +39/031/586.111 

 

 

 MAC 5 (M5000) 

MACROFAN 1K TOPCOAT 

    

  

1000 ml + 
800-1000 ml 

17-18” DIN17 
bij 20°C 

Ø 1,2-1,4 mm 
4 atm 
Aantal lagen:   
2 kruislagen 

Luchtdroging bij 20 °C 
Hanteerbaar: 40-45 min. 
Doordroging : 24 uur 

  

BESCHRIJVING 

1 componenten nitro acryl  hoog glans topcoat 

TOEPASSINGEN 

Geschikt voor 1K glanzende afwerkingen van goede kwaliteit, in uni kleuren, voor diverse industriële 
toepassingen waar snelle droging vereist is. Ook geschikt voor spuitbusproductie en voor de 
kleurmatching van te restaureren auto's en motorfietsen. 

EIGENSCHAPPEN 

 Heel eenvoudig aan te brengen. 
 Droogt zeer snel. 
 Eenvoudig te polijsten. 
 Goede glans. 
 Goede duurzaamheid. 

ONDERGRONDVOORBEREIDING 

Kan worden aangebracht over  2 componenten acrylfillers (MACROFAN FILLER) in een droog op 
droog systeem. 

APPLICATIE 

Spuiten. 

Mengverhouding:   volume 
MAC 5 macrofan 1k topcoat (van binder M5000)   1000 delen 
00551 LECHLEROID THINNER 
of  800-1000 delen 
00740 -00741 THINNER AUTOREFINISHING 
 
Viscositeit bij 20 °C: 17- 18” DIN4 
Ø Spuitopening: 1,2 - 1,4 mm 
Spuitdruk: 4 atm 
Aantal lagen:  2 of 3  
Uitdamptijd tussen lagen: 5 min. bij 20 °C 
Aanbevolen laagdikte:     40 µ 
Theoretisch rendement: 4-5 m² bij 40 µ met 1 l/kg gebruiksklaar mengsel  

DIR 2004/42/CE: Speciale afwerkingen IIB/e – VOC gebruiksklaar 840 g/l 

Dit product bevat, gebruiksklaar, maximaal 840g/l VOC 



 

 

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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DROOGTIJDEN 

Luchtdroging bij 20 °C 
Hanteerbaar : 40-45 min. 
Doordroging : 24 uur  

 

Geforceerde droging bij 60 °C 
15 – 20 min. afhankelijk van laagdikte 

POLIJSTEN 

Na 8 - 14 uur bij 20 °C, afhankelijk van laagdikte.  

OPMERKINGEN 

Voor het restaureren van oldtimers en oude motorfietsen kan men nitro fillers (05548 
MONOFILLER – 05546 STOPPER PLUS) gebruiken  in een droog op droog systeem. 
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