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LECHSYS

LS 111 (29111)
SYNTOLACK METAL

1000 ml +
20–200 ml

Aantal lagen: 2

Ø 1,4 mm
3–4 atm
Aantal lagen: 2

Drogen bij 20°C
Kleefvrij: 5–6 u
Uitgehard: 5–6 dagen

OMSCHRIJVING
Glanzende, decoratieve, synthetische ijzeroxidelak die goede bescherming voor de ondergrond biedt.

TOEPASSING
Geschikt voor metalen constructies die worden blootgesteld aan zware weersomstandigheden.
Aanbevolen voor balustrades, metalen deuren, raamkozijnen, etc.

EIGENSCHAPPEN




Typisch metalliek-decoratief uiterlijk
Goede bescherming van ondergrond
Eenvoudig aan te brengen

VOORBEREIDING ONDERGROND
Staal: LS 101 (29101) SYNTOPRIMER ZINC aanbrengen.
Oude verflagen: voorzichtig schuren, plamuren en waar nodig een geschikte filler aanbrengen.

AANBRENGEN
Aanbrengen met kwast, kortharige roller of spuit.
Mengverhouding:
Aanbrengen met kwast of kortharige roller:
LS 111 SYNTOLACK METAL (van binder 29111)
00570 SYNTEX SP THINNER (verdunner)

naar volume
1000 delen
20–40 delen

Aanbrengen door spuiten:

naar volume

LS 111 SYNTOLACK METAL (van binder 29111)
00572 SYNTEX SS THINNER (verdunner)

1000 delen
100–200 delen

Viscositeit bij 20°C: 30–40” DIN 4
Ø Luchtkap: 1,4 mm
Spuitdruk: 3–4 bar
Aantal lagen: 2
Uitdamptijd tussen lagen: 30–60 minuten bij 20°C
Laagdikte: 50–60 µm
2
Theoretische dekking: 1 l mengsel = 7 m bij 60 µm
1 kg mengsel = 4,3 m2 bij 60 µm
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V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 470 g/l

DROOGTIJD
Drogen bij 20°C
Stofvrij: 60 min.
Hanteerbaar: 5–6 uur
Uitgehard: 5–6 dagen

OPMERKINGEN
SYNTOLACK METAL kan met zichzelf of synthetische lak worden overgelakt. Het kan niet met nitroof polyurethaanlak worden overgelakt.
Zie voor de kleuren die met het LECHSYS-systeem gemengd worden de specifieke kleurenkaart
(P6300 METAL EFFECTS). Let op dat bij aanbrengen door spuiten de uiteindelijke kleur lichter zal zijn
in vergelijking met de referentie op de kleurenkaart.
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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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