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Technisch  merkblad       -       Produktinformatie 

Produkt: LACKSPRAY SCHWARZ MATT 

Ons technisch advies voor het gebruik in schriftelijke of mondelinge vorm of door beproevingen geschiedt overeenkomstig ons weten, maar geldt als alleen als 
onverbindende verwijzing ook met betrekking op eventuele beschermende rechten van derden en stelt u niet vrij van uw eigen beproeving van de door ons geleverde 
producten op de geschiktheid voor de bepaalde  werkwijzen en doelen. Gebruik, toepassing en verwerking van de producten geschieden buiten ons vermogen tot 
controle en liggen van daar exclusief in uw eigen gebied van verantwoordelijkheid. Airo garandeert, dat de producten met de bijhorende specificaties overeenkomen. 
Wij overnemen geen verantwoordelijkheid bij schade of ongevallen, die in verband met het gebruik van de producten kunnen ontstaan. Onze verantwoordelijkheid is 
beperkt op de vervanging of vergoeding van producten, die niet aan de vermelde specificaties voldoen. 

 

 
 

 

 
 

Eigenschappen: 

Kwalitatief hoogwaardige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde 

ondergronden van metaal, hout, aardewerk, glas en diverse soorten kunststof. 

Sneldrogend, goede dekkracht, lichtecht en UV-bestendig, goede oppervlakte hardheid. 

Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. Slijtvast en krasvast, uitstekende 

hechting. 
 

Toepassingsgebied: 

Automobielindustrie,Garages, werkplaatsen, industrie 
 

Gebruiksaanwijzing: 
 

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur 

brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten 

goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 

tot 30 centimeter. De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de 

volgende laag, de spuitbus weer schudden.  

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 

seconden ingedrukt houden). 

 

Droogtijd: De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid 

  en de aangebrachte laagdikte  
 

Chemische basis: 

Lackspray Schwarz Matt: Acrylaathars, oplosmiddelen en drijfgassen. 
 

Verwerkingstemperatuur: 

Niet onder de  + 15°C ! 
 

Opslagstabiliteit: 

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden. 
 

Afvalverwerking: 

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.  
 


