Kirkaslakat

Kattava valikoima liuotin- ja
vesiohenteisiä korkean
suorituskyvyn tuotteita.
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Energia tehokas lakka

Paras suoja ja laatu

MC405 MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT

MC450 MACROFAN AUTOGARD UHS CLEARCOAT

Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

Korkean teknologian UHSkirkaslakka, jonka V.O.C. arvo
alle 420 g/l.
Ihanteellinen tuote, kun halutaan vähentää energian kulutusta tekemättä kompromissia pinnan laadun suhteen.
• Nopea käyttää ja mahdollista myös ilmakuivata
• Kuivaminen 5 min. 60°C:ssa, 15 minuuttia 40°C:ssa (Power prosessi)
• Helppo kiillottaa
• Erinomainen lopputulos
Käytä MACROFAN UHS KOVETTAJIA (MH100-MH110-MH115-MH120).
POWER LISÄAINE MT405

UHS 2:1 kirkaslakka, jonka V.O.C. arvo alle 420 g/l, tuote perustuu
erikoispolymeereihin, jotka antavat sille naarmuuntumattoman luonteen ja erinomaisen esteettisen pinnan.
•Erinomainen naarmunkesto
•“Uudelleen tasoittumisefekti” (pinnalliset naarmut katoavat)
•Erinomainen esteettinen pinta
•Helppo käyttää
KÄytäMACROFAN UHS KOVETTAJIA (MH100-MH110-MH115-MH120).

Nopeaa tuottavuutta

MC411 MACROFAN PROF UHS CLEARCOAT
Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

UHS 2:1 korkean teknologian kirkaslakka, jonka V.O.C. arvo
alle 420 g/l.
Ihanteellinen tuote, kun halutaan maksimaalista tuottavuutta ja halutaan esteettinen pinta ja helppo käytettävyys.
• Nopea käyttää ja mahdollista myös ilmakuivata
• Joustava käyttää
• Erittäin hyvä kiillottaa
• Erinomainen lopputulos
Käytä MACROFAN UHS KOVETTAJIA (MH100-MH110-MH115-MH120).
Monipuolinen

Vesiohenteinen helppokäyttöinen tuote

HF 950 HYDROFAN CLEARCOAT
Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

Vesiohenteinen 2:1 kirkaslakka jonka V.O.C. ~ 390 g/l. Ihanteellinen
tuote, kun halutaan vesiohenteinen 2 -kerrosmaalausprosessi, helppo ja
turvallinen käyttää.
• Erittäin alhainen liuotin sisältö
• Helppo ruiskuttaa
• Yksinkertainen kiillottaa			
• Erittäin hyvä säänkesto
Käytä HH960 kovettajaa ja ohenteena 00089 Desalted water.
Matta kirkaslakat

09890 MACROFAN HS 2000 MATT
09896 MACROFAN HS 2000 SAT

MC421 MACROFAN PLUS UHS CLEARCOAT

Dir. 2004/42/CE/IIb (e) (840)

Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

Korkean teknologian 2:1 UHS kirkaslakka, jonka V.O.C. arvo alle 420 g/l.
Soveltuu, kun halutaan yksi tuote monenlaiseen käyttöön niin maalaustekiinikan, kun korjauskohteenkin suhteen tinkimättä esteettisestä suorituskyvystä.
• Helppo ruiskuttaa.
• Laaja-alainen käyttö (paikka-v ja kokomaalauksiin) ja kuivamisajat
• Helppo käyttää.
• Erinomainen esteettinen pinta (standardi kovete).
Käytä MACROFAN UHS KOVETTAJIA (MH100-MH110-MH115-MH120).

HS kirkaslakat erilaisilla kiilloilla (noin 10% ja 30% kiilto), tuotteet
sekoitettavissa keskenään, kun halutaan saavuttaa kiilto tuotteiden
väliltä.
Tuotetta suositellaan erityisesti autojen/moottoripyörien osiin, myös
muoviosiin.
• Tasainen matta- tai satiinipinta
• Erinomainen joustavuus
• Helppo ruiskuttaa
• Erittäin hyvä ulkoilmankesto
Käytä MACROFAN UHS KOVETTAJIA (MH100-MH110-MH115-MH120).

Pieni kulutus ja maksimaalinen nopeus

Nopea lakka sisätiloihin

Dir. 2004/42/CE (d) (420) 350

Dir. 2004/42/CE/IIb (e) (840)

UHS 1:1 kirkaslakka, V.O.C arvo alle 420 g/l. Tuote käyttää ilmakuivausteknologia. Ihanteellinen paikkakorjauksiin, kun kuivataan ilman
kammiota, ja kun vaaditaan suurta energian säästöä ja tuottavuutta.
• Yksinkertainen tuotteen valmistus ja ruiskutus
• Erinomainen tasoittuminen ja esteettinen pinta
• Kiilloitettavissa 24h, kun lämpötila 20°C
• Erittäin kova ja kestävä kalvo
Saatavilla ainoastaan pakkauksena kovetteen MH380 kanssa.

1K heti käyttövalmislakka sisätiloihin
• Erittäin helppo ruiskuttaa
• Kuivuu nopeasti
• Erittäin hyvä kiillottaa
• Hyvä kiilto
Saatavilla myös spray versiona: EL090 ENERGY SPRAY LINE
CLEARCOAT.

MA380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT KIT

LECHLER MAAHANTUOJA:
Ykkösväri Oy
Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI
PUH 010 666 4700 - EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi
INTERNET www.ykkosvari.fi
LECHLER JÄLLEENMYYJÄT:
www.ykkosvari.fi/yhteystiedot.htm

01230 ACRIFAN 1K CLEARCOAT

