
CCP Clear pro   2K UHS VOC 
 
CCP Clear pro is een ultra high solid blanke lak met snelle droging, sterke film en uitstekende glans. 
Er kunnen verschillende verharders gebruikt worden in combinatie met deze blanke lak. 
 
CCP Clear pro is geschikt voor alle typen reparaties. 
 

VÓÓR HET SPUITEN 

Basislak volledig laten drogen vóór het aanbrengen van blanke lak. 
Voor het aanbrengen van blanke lak, stofvrij maken met een kleefdoek. 
 

MENGVERHOUDING  in  VOLUME  2:1 

CCP Clear pro   100% 
CCP Verharder    50% 
Verdunning is niet nodig.  
 
Indien toch gewenst, is verdunnen met CCP 2K universeel verdunning of CCP Accelerator             
mogelijk (max. 5%). 
 
Viscositeit- din4 bij 20°C 18-20 sec. 
 

POTLIFE 

1 uur bij 20°C met fast / very fast 
1,5 uur met normal / fast 
 
Zoals bij alle ultra high solids producten, kan gebruik bij lage temperaturen leiden tot problemen bij 
applicatie en overspray opname.  
Het wordt sterk aangeraden dit klaar voor gebruik product aan te brengen bij temperaturen >15°C. 
 

VERHARDERS  EN  ACCELERATORS 

CCP very fast tot 22°C  (spot and bullit repair) 

CCP fast  22°C – 25°C  (panel and multiple panels repair) 

CCP normal  25°C –  30°C  (grote objecten) 

CCP accelerator: maximaal 5% aan het mengsel toevoegen om een nog snellere doordroging te 
verkrijgen. (niet geschikt voor grote objecten) 
 

SPUITPISTOOLINSTELLLING 

Bovenbeker spuitopening 1.2 – 1.3 mm 

Druk aan spuitpistool: zie aanbevelingen fabrikant 
Aantal lagen: 1 medium laag + 1 volle laag of 2 volle lagen 
Aanbevolen laagdikte: 50 / 60 micron 
 
LET OP: 
Eén spuitgang: Gebruik 1 medium ononderbroken laag gevolgd door 1 volle laag. De eerste laag 
moet op alle te repareren panelen aangebracht worden voordat de tweede laag wordt aangebracht. 
Voor minder dan 3 panelen; 2-3 min. uitdamptijd tussen de lagen.  
Bij meer dan 3 panelen is geen uitdamptijd nodig. 



Twee spuitgangen: Breng 2 volle lagen aan met 5 min. uitdamptijd tussen de lagen. Breng NIET 
meer blanke lak aan dan nodig is. De bovenstaande aanbevolen dikte is eenvoudig te bereiken. 

DROGING 

CABINEDROGEN  
met CCP Normal verharder** 35 min. op 60°C object temperatuur 
met CCP Fast verharder* 30 min. op 60°C object temperatuur 
met CCP Very Fast verharder* 20 min op 60°C object temperatuur 
 
** De beste optie bij een lage stooktemperatuur en tot maximaal 30°C applicatietemperatuur 
* Is geschikt, maar geeft geen beter resultaat over CCP Very Fast bij lage stooktemperaturen. Meest 
geschikt voor luchtdrogers. 
 

Doorgedroogd bij 20˚C Met CCP normal verharder 8 uur 

Uitdampen voor stoken: 0-5 min. 
INFRAROOD middengolf: 15 min. 
 

OVERSPUITBAAR 

Overspuitbaar na 1 uur stoken en schuren. 
 

OPSLAG 

Verpakkingsgrootte 1 en 5 liter 
Opslag Koel en droog 
Theoretische dekking 8 m² / liter klaar voor gebruik, 50 micron dikte 
 

Goede opslagcondities zijn belangrijk voor een goede viscositeit. De temperatuur voor het 

gebruiksklare product moet minimaal 15˚C zijn. De ideale temperatuur is 18˚C. 

Dit geldt voor zowel lak, verharders als verdunners. 
 

VOS INFORMATIE 

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in de 
gebruiksklare vorm, is maximaal 420 g/liter VOS. 
De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 420g/liter. 
 
Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan 
gespecificeerd in de EU Directive Code. 
 
DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor 
andere doeleinden dan vermeld. Deze informatie is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch 
onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen 
te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor 
gezondheids en veiligheids informatie, zie de Material Safety Data Sheet. 
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