Ficha Técnica n°

0587-PT

LECHSYS EFFECT

LS925 (29925)
2K HELM BASECOAT

1000 ml +
150 ml +
400 ml

Ø1.2 mm
3.5-4 kg/cm²
N° de demãos:
2-3

Ao ar a 20°C :
15-20’
60’ 60°C

Pot life a 20°C:
4 horas

DESCRIÇÃO
Tinta de base fosca bicomponente em cores sólidas, metalizadas e perolizadas para receber verniz acrílico
como acabamento.

USO
Pintura direta à substratos de PC (policarbonato), capacetes em ABS, em PRFG (fibra de vidro) e
capacetes nos substratos em geral com enchimento adequado.

CARACTERÍSTICAS
·
·
·
·
·
·

Fácil aplicação
Secagem rápida
Bom poder de enchimento e de cobertura
Pode ser decorado com ADESIVOS
Excelente resistência à luz
Pode receber verniz de acabamento tradicional, U.V. e SOFT

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO
ABS, PC: Desengordurar com 00617 PLASTIC CLEANER ou com agente ativo para tratar superfícies.
Remover resíduos e tratar com água deionizada.
PRFG: Enchimentos (fillers) adequados.

APLICAÇÃO
À pistola.
Proporção de mistura:
LS925 2K HELM BASECOAT (derivado do ligante 29920)
29342 LECHSYS ISOLACK HARDENER (endurecedor) ou
31306 INDURITORE PA
00622 DILUENTE AB/CM (diluente) ou
00527 PC THINNER

em peso e em volume
1000 partes
150 partes
400 partes

Pot life a 20°C : 4 horas
Viscosidade de aplicação: 16-18” DIN4
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Ø Bico: pistola convencional 1.2 mm
Pressão de ar: 3.5- 4 kg/cm²
Nº de demãos: 2 -3
Flash-off entre demãos : 5 –10 min.
Espessura recomendada: 25-30 µ
Condições de aplicação : 20-25°C Umidade Relativa 50-70%
Rendimento teórico: 1 kg de mistura: 9 m² a 30 µ
V.O.C. o produto pronto para aplicar = 650 g/l

SECAGEM
Flash-off: 15-20’
Em estufa: 60’ a 60°C
Limite máximo para aplicação de verniz : 72 horas após secagem a 60°C

ACABAMENTO RECOMENDADO
Os ADESIVOS decorativos podem ser envernizados com verniz acrílico 2K e U.V.
Também pode receber verniz 31575 SOFT CLEAR MATT TH.
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Toda a informação aqui contida é resultado de testes rigorosamente controlado e expressa nosso melhor e mais atualizado conhecimento.
Esses dados são fornecidos somente como informação sendo que a empresa não pode ser responsabilizada por resultados diferentes.
Além do mais, não pode ser usado como contestação relacionado ao uso do produto descrito, uma vez que as condições de uso não estão
sob nosso controle.
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