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 TECHNISCHE GEGEVENS 
                                                                                                                                                                                      
HET PRODUCT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR 
EEN PROFESSIONEEL GEBRUIK  
 

 
 
 
 

 
PRODUCTEN 
 
Acryl Lak C 38 VHS 2:1  
Harder STANDARD 1:2 voor Acryl Lak C 38 VHS  
Harder FAST 1:2 voor Acryl Lak C 38 VHS  
 
Verdunner voor acryl-systemen.  
 
PRODUCTOMSCHRIJVING 
 
Een hoogwaardige 2-componenten acryl blanke lak voor autoreparaties met zeer laag VOS-gehalte.  
 

 Voor reparaties op kleine en grote oppervlakken. 
 Zeer hoog gehalte aan vaste stoffen >55%. 
 Uitstekende coating uiterlijk. 
 Hoogglans. 
 Gemakkelijk aan te brengen. 
 Zeer goede absorptie van spuitnevel. 
 Uitstekend smeerbaar. 

 
Kleur - kleurloos. 
Glansgraad - Hoogglans. 
 
*Omgevingstemperatuur 20oC, luchtvochtigheid niet meer dan 80%. 
 
VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN 
 
VOS voor het mengsel 2:1 - 385 g/l 
VOS voor het mengsel 2:1 + 5% verdunner - 405 g/l 
 
Dit product voldoet aan de eisen van de Richtlijn van de Europese Unie (2004/42/EG/II B), die voor 
deze productcategorie een VOS-waarde van 420 g/l voorschrijft (d). 
 
 
 

C 38  
Acryl Lak VHS 2:1 
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VOORBEREIDING VAN ONDERGROND 
 
Acryl lakken geschikt voor ondergrond: 
 

 Basecoats, 
 Oude, in goede staat coatings na mattering en ontvetting. 

 
Voor het matten adviseren wij: 
- grijze schuurdoek met matte pasta, 
- schuurpapier met gradatie van 600-800 (voor het nat matteren), 
- schuurpapier met gradatie van 360 ÷ 500 (voor het machinaal matteren). 
 
VERWERKING 

 

 

 
Toepassing 
Verfreparaties op kleine en grote oppervlakken. 

 

 

 
Mengverhouding 
Lak  
Harder 
Verdunner voor acryl-systemen 

 
per volume 
2 
1 
0-5% 

 

 

 
Lepkość natryskowa 
17÷19 seconden bij 20oC DIN4 

 

 

Gebruiksduur van het mengsel (dubbele viscositeit, verf ongeschikt voor 
gebruik) 
3,5 uur bij 20°C (bij harder Standard) 
2 uur bij 20°C (bij snelle harder) 

 

 

Parameters voor RP-spuitpistool 
RP         Mondstuk: 1,2÷1,4mm; Inlaatdruk: 2,0÷2,2 bar. 
HVLP    Mondstuk: 1.3÷1,4mm; Inlaatdruk: 2,0 bar. 
Let op: Volg de aanbevelingen van de apparatuurfabrikant. 
Proces aplikacji:  
Toepassing  

 1,5 lagen ¬- 1 medium dunne gevolgd door een volle laag met 2 minuten 
uitdamptijd tussen de lagen om een droge laagdikte van 50-60 µm te 
verkrijgen,  

 2 lagen ¬- 2 volle lagen met een uitdamptijd van 5-10 minuten om een 
droge laagdikte van 60-75 µm te verkrijgen. 
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Verdampingstijd STANDARD FAST 
Tussen de lagen: 5-10 min 5-10 min 

Vóór de opwarming: 10 min 10 min 

 

Uithardingstijd voor standaard harder 

 
Temperaturen onder 20°C verlengen de uithardingstijd aanzienlijk. 

 20 °C 60°C 

Stofdroog 40 min 10 min 

Handdroog 3 uur 15 min 

Uitgehard 13 uur 15 min +  
4 uur /20°C 

Volledig droog 7 dagen 15 min +   
4 dagen/20°C 

 

Drogen met IR-straler 
5÷7 minuten korte golven, afhankelijk van de dikte van de laag en het type 
straler.  
Temperatuur niet hoger dan 60oC.  
Volg hiervoor de aanbevelingen van de apparatuurfabrikant. 
Wacht ongeveer 10 minuten voordat u met het IR-drogen begint. 

 
EFFICIËNTIE 
 
1 liter van het mengsel is voldoende voor het schilderen van 10 m2 van het oppervlak met een dikte 
van 60 μm. 
 
POLIJSTEN EN VERWIJDEREN VAN INSLUITSELS 
 
Polijsten is normaal gesproken niet nodig, omdat de C38 VHS 2:1 blanke lak onmiddellijk na het 
aanbrengen een perfecte afwerking geeft. Als er insluitingen van vuil zijn, is het raadzaam deze te 
verwijderen en vervolgens met een polijstpasta te polijsten. 
 
ALGEMENE OPMERKINGEN  
 

 Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza! 
 Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia 

i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone. 
 Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony 

osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. 
 Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. 
 Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji. 
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Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w karcie MSDS produktu 
 
OPSLAG 
 
Bewaar de bestanddelen van het product bij temperaturen tussen 15 en 25°C, in goed gesloten 
verpakkingen, in droge en koele ruimten, uit de buurt van bronnen van brand. Niet blootstellen aan 
direct zonlicht. 
 
Let op:  
1. Sluit de verpakking onmiddellijk na gebruik van het product. 
2. Bescherm de harder tegen vorst en vocht! 
  
GARANTIEPERIODE 
 
Acryl Lak C 38 VHS 2:1 – 12 maanden vanaf de datum van fabricage. 
Harder STANDARD 1:2 voor Acryl Lak C 38 VHS – 9 maanden vanaf de datum van fabricage.  
Harder FAST 1:2 voor Acryl Lak C 38 VHS – 9 maanden vanaf de datum van fabricage.  
Verdunner voor acryl-systemen – 12 maanden vanaf de datum van fabricage. 

Beperking van aansprakelijkheid:  

De informatie in het technisch datablad (TDS) is actueel en correct op de datum van publicatie van de 
desbetreffende informatie. 
 
Aangezien TROTON de omstandigheden waaronder het product kan worden gebruikt niet kan 
controleren of de omstandigheden te voorzien waaronder het product kan worden gebruikt, dient 
elke gebruiker de informatie te bekijken in de specifieke context van het beoogde gebruik. Voor 
zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is TROTON niet aansprakelijk voor de schade van 
welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in dit 
technisch datablad (TDS).  
 
Gezien de verscheidenheid aan factoren die van invloed kunnen zijn op het gebruik en de toepassing 
van het TROTON product, waarvan sommige uitsluitend binnen de kennis en controle van de 
gebruiker liggen, is het van essentieel belang dat de gebruiker het TROTON product evalueert om te 
bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel en geschikt is voor het gebruik door de 
gebruiker. 

In geen geval zal TROTON aansprakelijk zijn tegenover de gebruiker of een derde partij voor enige 
indirecte, gevolgschade, incidentele, speciale of bestraffende schade, daarbij inbegrepen gederfde 
winst voortvloeiend uit het gebruik van TROTON producten en/of TROTON diensten. 
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De bovenstaande informatie is gebaseerd op zorgvuldige laboratoriumtests en jarenlange ervaring. Onze gevestigde positie op de markt ontheft ons niet 
van een voortdurende kwaliteitscontrole van onze producten. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het eindresultaat als onze producten verkeerd 
worden bewaard of gebruikt, of als het werk niet wordt uitgevoerd volgens de kunst van goed vakmanschap. 
 
                                                                                                                                                                                                               TROTON Sp. z o.o.  
                                                                                                                                                                                                               Ząbrowo, Polen.  


