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LS146 (29146) 
ISOLACK EFB 

   

   

  1000 ml + 
    250 ml + 
0-300 ml 
 
Käyttöaika 20° C 
4 h  

Ø 1,4-2,5 mm 
1-5 Bar 
Kerrosten lkm: 
1. sileä efekti 
2. appelsiininkuoriefekti 

Ilmakuivaus 20° C 
Käsittelykuiva: 4-5 h 
Täysin kuiva: 48 h 
Kevyt uunitus 60° C: 
30 min. 

   

KUVAUS 
2K appelsiininkuoriefekti polyuretaanimaali. 

KÄYTTÖKOHDE 
Soveltuu työkalukoneisiin, pieniin metalliosiin ja yleisrautapinnoille.  

OMINAISUUDET 
� Erinomainen pinta 
� Hyvä kiilto 
� Erinomainen yleiskesto, myös ulkoilman kesto  

PINNAN ESIVALMISTELU 
� Teräslevy*: poista ruoste ja poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Pohjalle on 

suositeltavaa laittaa aina tuote LS100 (29100) 1K FAST PRIMER i. 
� Kevyt metallit:  tuotteen  LS100 (29100) 1K FAST PRIMER lisääminen pohjalle on ehdottoman 

pakollista. 
� Tämä tuote voidaan ruiskuttaa kuivaa-kuivalle työmenetelmällä kaikille Lechler valikoiman 2K primereille 

ja fillereille.  
* tuote ei sisällä ruostetta estäviä pigmenttejä; suoja eristysefektillä 

KÄYTTTÖ 
Ruiskutus. 
Telalevitys (lyhyt harjainen tela, liuotinta kestävä) 
Sekoitussuhde:  painon ja volyymin mukaan 
 
LS146 ISOLACK EFB (valmistettu sideaineesta 29146)  1000 osaa 
29342*-29343 (Industry) LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER   250 osaa 
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS  0 - 300 osaa 
   
*29342 on suositeltava, mikäli halutaan hyvä ulkoilmankesto  
 
Käyttöaika 20 °C: 4 h 
Ø Ilmasuutin: 1.4 mm tai isompi painesyöttöisille ruiskuille  
                          1.7 - 2.5 mm äsäiliöruiskulla 
Ilmanpaine:  1-2 Bar , kun halutaan karkea appelsiinin kuoriefekti 
                      4-5 Bar , kun halutaan hieno appelsiinin kuoriefekti 



 
 

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen 
käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata 
tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät  ole valvontamme alaisuudessa. 
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Kerrosten lukumäärä: 2 kerrosta tuotetta, joka on valmistettu edellä kuvatulla tavalla tai 1 kerros tuotetta, joka 
on ohennettu 30% (sileäefekti); 15 min. jälkeen haihdutus, valmistele seos edellä mainitulla tavalla ja ruiskuta 
haluttu appelsiinin kuoripinta.  
Kalvon paksuus: 75 µ keskimäärin 
Teoreettinen riittoisuus:   1 l seos = 7.5 m² , kun kalvon paksuus on 75 µ 
                                     1 kg seos = 6 m² , kun kalvon paksuus on 75 µ 
V.O.C. (keskimääräinen) käyttövalmisseos: 460 g/l 

KUIVUMISAIKA 
Ilmakuivaus 20°C: 
Pölykuiva: 30 min. 
Käsittelykuiva: 4-5 h 
Täysin kuiva: 48 h, riippuen kalvon paksuudesta 
 
Kevyt uunitus 60°C:  
30 min. (30 min. haihdutus huoneenlämmössä ) 
 
Pinnan täydellinen kovettuminen tapahtuu seuraavien 3-4 päivän aikana.  

HUOMIOT 
Kiihdyttääksesi tuotetta kylminä vuodenaikoina, lisää tuotetta (max 5%). 
 
Värikaavat, jotka sisältävät sekoitussävyjä 29044 ja  29046 tulee käyttää VAIN maalipinnoille, jotka 
EIVÄT altistu suoraan auringon valolle. must be ONLY used on paint substrates NOT directly exposed 
to sunlight. 
Mikäli maalipinta altistuu auringon paisteelle, valitse vaihtoehtoinen kaava (High Resistance tai 
Ecological Formulations – Korkea kestoinen tai ympäristöystävällinen kaava) , joka on saatavissa 
Lechler Explorer -ohjelmistosta. 
Tuotteen UV Plus Additive 33333 (5% saakka pintamaalissa) mahdollistaa auringon siedon 
parantamisen. 
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