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Technische Informatie 5.6.3 
 

Benodigde producten:  Converter GK56-2868 

Verharder SC29-0331 Normaal 
 SC29-0863 Normaal 
 SC29-0885 Traag 

Verdunner SV13-0701 Normaal  
 SV13-0732 Snel 
 SV15-0339 Traag 

 
 

 Applicatie en eigenschappen:  2K HS Clear coat Plus 

● Zeer goede weers en vergelings bestendigheid, hoge topcoat 
hardheid. 

● Uitstekende verwerkbaarheid. 
● Zeer goede UV bescherming 
● Geschikt voor Carbon bij de juiste voorbehandeling 
● VOC-Compliant met verharder SC29-0331  

 
 

 Substraten:  850 BCT-MPS 1K Basislak 

   

 

 
 

 Product details: 

 

2 K HS Clear coat voor basislak 850 kan eenvoudig gespoten worden in 
1/2 + 1 laag. 2 K HS clear coat biedt hoge produkteigenschappen zoals 
hoge glansgraad , vulling, oppervlakte hardheid, buiten duurzaamheid 
en uiteindelijke appearance. 

 

 

 
 Speciale opmerking: 

 

2004/42/IIB(d)(420)419  De europese limiet waarden voor dit product 
(product categorie d) in ready to use mengsel is max. 420 g/l. De VOC 
content van dit product is 419 g/l.  
 Het kan niet uitgesloten worden tot het product partikelen bevat van < 
0.1 µm. De producten zijn uitsluitend geschikt voor professioneel 
gfebruik. 
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868 CC-ACR 
2K HS Clear coat Plus  
Resin base: 2-component acryl hars 
Technische Infofmatie 5.6.3 
 

Applicatie: 2K Blanke lak 

Opmerkingen: Waarden mbt VOC, dekkracht, vaste stofgehalte en viscositeit zijn gebaseerd op 
de mengverhouding in volume . Verdunner keuze volgens de temperatuurtabel en 
de grootte van het te spuiten object. 

 

 
Lak systeem 868 CC-ACR 2K HS Clear coat Plus 

 VOC Theor. verbruik bij 1 µm  Vaste stofgehalte 

 419 g/l 521 m²/kg 535 m²/L 59,3 % Gew. 

 
Mixing ratio 868 CC-ACR 100 gewicht  3 Vol. 3 Vol. 

 
Verharder  

SC29-0863 
SC29-0885 

65 gewicht  - 2 Vol. - 

SC29-0331 - 40 gewicht  - 1 Vol. 

 
Verdunner 

SV13-0732 
SV13-0701 
SV15-0339 

10 gewicht  10-15 gewicht  10 % gewicht 
10-15 % 
gewicht 

 
Viscositeit op 23°C DIN 4 Laagdikte (DFT) Potlife 20°C Glans op 60° 

 
3:1+10-15% Vol. 20-25 sec. 
3:2+10% Vol. 20-25 sec.  

50-60 μm (1,5 lagen) Eerst een 
halve laag spuiten met daarna 

direct een volle laag. 
1.5 Uur > 90 

 
Applicatie 

Viscositeit 
(sec) 

Mixing ratio 
Spuitdruk 

(bar) 

Nozzle  

(mm) 

 
Compliant Gun 20-25 3:1+10-15% < 2.5 1.3-1.4 

 
HVLP  20-25 3:1+10-15% ~ 2 1.3-1.5 

 
Suction Cup 20-25 3:1+10-15% 2-3 1.4-1.5 

 
Airless / Airmix - - - - 

 

Double Diaphragm of  
Pressure Pump 

- - - - 

 
Brush & Roll - 

 

Drogen op 
object temp. 

stofdroog Handelbaar Montage vast gedroogd Overspuitbaar 

 20°C 2 Uur 4 Uur 12 Uur 7-10 Dagen - 

 60°C - 30 min 45 min - - 

 


