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08941 - TEXTUR BASE FINE 

08942 TEXTUR BASE 

  

    

1000 ml + 
500 ml 

Ø 1,2–1,4 mm 
4–5 bar 

    

OMSCHRIJVING 

Structuurmiddel gebaseerd op een speciale hars en PVC-deeltjes. 

TOEPASSING 

Levert een lichtglanzend structuureffect na mengen met MACROFAN UHS TOPCOATS/ BLANKE 

LAKKEN(NIET GERBRUIKEN IN MC380) Dit effect is met name bruikbaar bij reparatie van 
gestructureerde kunststof onderdelen of voor reproductie van afwerklagen die worden toegepast door 
sommige autofabrikanten op bepaalde delen zoals bumpers, onderste carrosserieplaten en 
binnendelen van motorkappen, tankwagendaken, bussen en boten. Het is beter om de produkten  
MACROFAN HS BINDERS M1005-M1006 te gebruiken. 
Het is ook mogelijk om dit product in 2K topcoats and blanke lakken van de industrie lijn te doen. 

EIGENSCHAPPEN 

 Goede antislipwerking 
 Bijzonder esthetisch effect 
 Uitstekende kras- en slijtvastheid 
 Geen verandering van de originele lakkleur en –werking 
 Goede vulcapaciteit voor het verbergen van lichte oneffenheden in de ondergrond 

VOORBEREIDING ONDERGROND 

Dezelfde procedure als voor de gebruikte aflak. 

AANBRENGEN 

Spuiten. 

Mengverhouding: 

   naar volume  
2K AFLAK OF BLANKE LAK   1000 delen 
TEXTUUR BASE  500 delen 
 

VERHARDER: de lak alleen verharden in de verhouding zoals aangegeven in de relevante TDS. 

VERDUNNERS: gebruik iets minder van dezelfde verdunners als voor de gebruikte aflak of blanke 
lak . 
 
Potlife: dezelfde als voor de gebruikte aflak of blanke lak 
Viscositeit: dezelfde als voor de gebruikte aflak of blanke lak 
Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm 
Spuitdruk: 4–5 bar 



 

 

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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Aanbrengen zoals een gewone aflak. Voeg in dit stadium geen structuurmiddel toe. 
Tenminste 15 min. bij 20°C uitdampen, dan een volgende dunne laag met structuurmiddel 
aanbrengen. 
 
Laagdikte: 100–150 µm 

DROOGTIJD 

Dezelfde als voor de gebruikte aflak. 

OPMERKINGEN  

Het uiteindelijke resultaat hangt af van de aanbrengtechniek (hoe dunner de lagen, des te meer 
structuureffect).  
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