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AFLAKKEN

BRILLIANT COLORS

OMSCHRIJVING
Oplosbare kleurstoffen voor gebruik in een mengsel ter verkrijging van zeer stralende kleuren met
speciale effecten en hoge glans.

TOEPASSING
Voor allerlei voorwerpen en verschillende ondergronden. Deze producten worden niet aanbevolen
voor ondergronden die voortdurend aan de buitenlucht worden blootgesteld.

EIGENSCHAPPEN





Speciaal effect
Hoge helderheid
Eenvoudig aan te brengen
Sneldrogend

VOORBEREIDING ONDERGROND
1. De voorbereiding van de ondergrond dient een zeer goede uniformiteit van het oppervlak te
garanderen.
Reeds bestaande, niet-oplosmiddelgevoelige lagen afdichten met 04706-04710 MACROFAN HS
HIGH FILLER of MAC71 MACROFAN HS COLOR HIGH FILLER; oplosmiddelgevoelige lagen
dienen volledig te worden verwijderd.
De grondlak laten drogen, dan als volgt schuren:
- Nat: schuren met P1000-P1200
- Droog: schuren met P400 –P500
Ontvetten met 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER.
2. Over de matte metallieke of effen basislak (BSB or HYDRO 10) aanbrengen met gebruik van de
formuleringen die op de BRILLIANT COLORS (alleen BSB) kleurenwaaier staan of de
MOTORCYCLES-formuleringen (BSB of HYDROFAN)

AANBRENGEN
Door spuiten.

Mengverhouding:
Schudden voor gebruik en de formulering gebruiken die op de BRILLIANT COLORS kleurenwaaier
staat (zie lakcyclusmerkblad nr. 001).
BRILLIANT COLORS basislakken kunnen ook worden gebruikt als ‘kunstzinnige’ kleuren, maar
alleen in een 5–15% verhouding met BC999-basislak en in 10% met de watergedragen binder HB
999.
Het product heeft vrijwel geen buitenresistentie; het wordt daarom aangeraden om 5% UVabsorbeermiddel (BC000) toe te voegen om de resistentie te verbeteren.
Voor Viscositeit, aanbrenginstructies en droogmethode, zie de basislak die in het mengsel wordt
gebruikt.
DIR 2004/42/CE: Special finishes IIB/e – VOC gereed voor gebruik 840 g/l
Dit product klaar voor gebruik bevat op zijn hoogst 770 g/l VOC gemixt 10/90 met BC999
verdunnt bij 60%.
In het geval als men HB999 gebruikt is het v.o.c. gehalte op zijn hoogst 420 g/l.
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OVERSPUITEN MET
MACROFAN en ACRIFAN blanke lak.

BELANGRIJK
Indien een groot aantal lagen BRILLIANT COLORS matte basislak dient te worden aangebracht,
wordt altijd aangeraden om de basislak te katalyseren met 10% 00362 HS HARDENER MEDIUM.
Zie voor meer informatie lakcyclusmerkblad nr. 001.
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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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