
  
TECHNICKÝ LIST

   Bezbarvý lak FIXATUR FXCC-3000

Bezbarvý lak FIXATUR je univerzální dvousložkový akrylový lak s vysokým leskem. Umožňuje 
lakování v jedné operaci nebo ve dvou vrstvách. Pro svou velmi dobrou výplň, vysoký lesk, velmi 
dobrou tekutost, odolnost a snadné použití je vhodný pro všechny nejkvalitnější plné i parciální barvy.
FXCC-8000 lze sušit v kabině nebo na vzduchu, má nejkvalitnější absorbéry a UV filtry, které 
umožňují udržet perfektní efekt po velmi dlouhou dobu.

Komponenty:
Průhledný lak      FXCC-3000
Tužidla                FXH 300/301/302
Ředidlo               FXT 0692/0693/0694

Typické povrchy:
▪ Základní laky
▪ Matovaná a očištěná původní jednobarevná povrchová úprava
▪ Matný a vyčištěný původní bezbarvý nátěr

Příprava povrchu:
Zamaskujte celé vozidlo, abyste odstranili nežádoucí prach.

Poměr míchání:

Bezbarvý lak - 2 díly
Tužidlo - 1 díl
Ředidlo - do 10%

Nastavení pistole:

Konvenční - 1,3 mm - 1,5 mm
HVLP - 1,3 mm - 1,5 mm

Tlak vzduchu:
Konvenční - 2,0 bar / 29 psi
HVLP - 2,0 bar / 29 psi

Překrytí
2 středně vlhké nátěry s 5-10 minutami mezi nátěry

Doba sušení do polosucha
Doba odpařování rozpouštědla - 5 - 10 minut mezi nátěry
Sušení pro prach - 20 - 30 minut při 20°C
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Suché na dotek - 4-5 hodin při 20°C
Sušení v kabině. IR ohřívač - 15 - 20 minut při 60 C (teplota kovu) 5 - 10 minut⁰

Lakování plastů: Na plastové díly lze použít bezbarvé laky FIXATUR. Pokud je materiál elastický, 
je nutné nátěr smíchat se změkčovadlem v poměru 5 dílů nátěru na 1 díl změkčovadla a následně 
aktivovat a naředit podle návodu.

Čištění: Příslušenství po použití očistěte čisticím rozpouštědlem. Rozpouštědlo zlikvidujte v 
souladu s platnými předpisy.

Fyzická data
Tloušťka suché vrstvy: 30 - 50 µm

Skladovatelnost při 20°C
1½ - 2½ hodiny

Viskozita při 20°C
16 - 18 sekund DIN4

Stínování
K zastínění okrajů bezbarvého laku lze použít ředidlo Fade out Thinner
1. Přidejte až 100 objemových dílů ředidla Fade Out Thinner do nátěru připraveného k použití.
2. Naneste 1 vrstvu na okraj nástřiku, vystínujte ji na stále neporušený stávající povrch.
3. Po dokončení stínování nechte 2 - 5 minut odpařit rozpouštědlo.
4. Použijte čisté ředidlo Fade Out Thinner k rozpuštění okrajů směsi a nastříkejte jednu tenkou 
vrstvu.
5. Nechte rozpouštědlo odpařit po dobu 15 sekund a naneste jednu konečnou tenkou vrstvu.

Leštění
Leštění se běžně nevyžaduje, protože čiré laky mají vysoký lesk. Pokud se však během používání 
objeví prachové částice, obruste povrch zrnitostí P1500 nebo jemnější a vyleštěte podle potřeby po 
úplném vytvrzení povrchu nejméně 24 hodin při 20 °C (sušení na vzduchu) nebo 2 hodiny po 
vychladnutí prvku (nucené sušení).

Pouze pro profesionální použití. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. VAROVÁNÍ! OBSAH 
JE HOŘLAVÝ. PÁRY A MLHA MOHOU BÝT ŠKODLIVÉ. ZPŮSOBUJE PODRÁŽDĚNÍ 
KŮŽE A OČÍ.
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Nepoužívejte produkty FIXATUR, dokud si úplně nepřečtete a neporozumíte bezpečnostním listům.
Zajistěte, aby všichni zaměstnanci byli proškoleni o bezpečnostních listech a chemických 
přípravcích, se kterými přicházejí do styku. Výrobce doporučuje použití dýchacího přístroje s 
přívodem vzduchu, pokud je vystaven výparům nebo mlze. Používejte vhodný ochranný oděv, 
rukavice, brýle a obličejový štít.

Tyto informace jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Zde uvedené informace představují 
současný stav našich znalostí a slouží jako vodítko k našim produktům a jejich aplikacím; Nejsou 
určeny k poskytování specifických vlastností nebo aplikací produktu.

Dodržujte všechna varování na etiketách výrobků.

Údaje na tomto listu obsahují typické hodnoty. Protože výkon produktu závisí na různých 
aplikačních metodách, měly by tyto informace sloužit pouze jako obecné vodítko. Společnost 
Multonic neposkytuje žádnou záruku a nenese odpovědnost za vhodnost poskytnutých informací. 
JAK JINAK MULTONIC NIE PÍSEMNĚ CERTIFIKUJE JINAK, SPOLEČNOST MULTONIC 
NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU VČETNĚ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A 
NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍMU ZA VHODNOST ŘEŠIT OSOBNÍ 
NÁROK. SPOLEČNOST MULTONIC NENESE ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍMU ZA 
ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Odpovědnost v případě vady tohoto 
produktu je omezena na výměnu vadného produktu nebo vrácení jeho kupní ceny, dle uvážení 
výrobce.
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