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HS Clear 0300 is een high solid blanke lak met snelle droging, sterke film en uitstekende glans. Er kunnen 
verschillende verharders gebruikt worden in combinatie met deze blanke lak.  
HS Clear 0300 is geschikt voor alle typen reparaties. 
 
 
 
 
 
AQUAMAX® basislak 
 
 
 
 
 
AquaMax volledig laten drogen vóór het aanbrengen van blanke lak. 
Voor het aanbrengen van blanke lak, schoonmaken met kleefdoek. 
 

  MENGVERHOUDING / VOLUME 

HS Clear 0300 2 

HS Verharder 1 

Viscositeit- din4 bij 20°C 18-20 sec. 

Potlife 
1 uur bij 20°C met 2730/40 

1,5 uur met 2720/2710 

 
Zoals bij alle 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 
> 15oC. 
 

VOORBEREIDING 

ONDERGRONDEN 

HIGH SOLIDS ACRYLIC CLEAR 
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HS Verharders 1.954.2740 Tot 22°C 

 1.954.2730 22°C – 25°C 

 1.954.2720 25°C – 30°C 

 1.954.2710 Boven 30°C 

 
 
 

 
 

Antisiliconen AD2341 (1.975.2341) Zie PDS 411V  

Flexibele toevoeging  AD1208 (1.975.1208) Zie pag. 3 van dit PDS 

Structuur toevoeging - fijn 1.975.5500 Zie pag. 3 van dit PDS 

Structuur toevoeging - grof 1.975.5501 Zie pag. 3 van dit PDS 

 
 
 
 
 
SPUITPISTOOLINSTELLLING COMPLIANT SPUITPISTOLEN 
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. 

VERHARDERS 

TOEVOEGINGEN 

APPLICATIE 
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CABINEDROGEN met 2710 verharder 35 min. op60°C 

 met 2720 verharder** 30 min. op 60°C 

 met 2730 verharder* 30 min. op 60°C 

 met 2740 verharder* 20 min op 60°C 

** De beste optie bij een lage stooktemperatuur en tot maximaal 30°C applicatietemperatuur 
* Is geschikt, maar geeft geen beter resultaat over 2720 bij lage stooktemperaturen. Meest 
geschikt voor luchtdrogers. 
 

Doorgedroogd bij 20˚C Met 2740 verharder 8 uur 

Uitdampen voor stoken  0-5 min. 

INFRAROOD middengolf  15 min. 

 
 
 
 

Verpakkingsgrootte 5 liter 

Opslag Koel en droog 

Theoretische dekking 8 m2 / liter klaar voor gebruik, 50 micron dikte 

 

DROGING 

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Wanneer een specifieke hoeveelheid lak nodig is, kan het best op gewicht gemengd worden. Gebruik 
hiervoor onderstaande handleiding. De gewichten zijn cumulatief. De weegschaal NIET tussentijds tarreren. 
 

Mengen op gewicht 

Gewenste hoeveelheid 
gebruiksklaar (liters) 

gewicht  
 

1.310.0300 

gewicht  
 

1.954.2740/20/30/40 

0.10 L 64 g 97 g 

0.20 L 128 g 194 g 

0.235 L 160 g 243 g 

0.33 L  211 g 320 g 

0.50 L 320 g 485 g 

0.75 L 480 g 728 g 

1.0 L 640 g 970 g 

1.5 L 960 g 1455 g 

2.0 L 1280 g 1940 g 

2.5 L 1600 g 2425 g 

 

MENGEN OP GEWICHT 
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Voor een structuureffect kunnen 1.1975.5500 & 1.975.5501 toegevoegd worden Gebruik op flexibele 
ondergronden 1.975.1208. 
 
LET OP: De meeste kunststoffen die voor auto’s gebruikt worden zijn niet flexibel. Maar deze onderdelen 
krijgen een beperkte flexibiliteit als ze apart van de auto gespoten worden en zijn weer niet flexibel als ze 
weer gemonteerd zijn. De UHS blanke lakken hebben alleen een toevoeging van Plasticiser Additive nodig 
(zie onderstaande tabel) als er erg flexibel kunststof gespoten moet worden. Deze erg flexibele kunststof 
onderdelen zitten vooral op oudere voertuigen.  
 
Met Matting Base 1.977.5502 kan de glans van HS Clear 0300 verminderd worden. Met toevoeging van 
1.975.5500 en 1.975.5501 kan een struktuuraflak gemaakt worden. 
 
De onderstaande hoeveelheden zijn voor 1 liter gebruiksklaar product. De hoeveelheden zijn in grammen en 
cumulatief. De weegschaal NIET tussentijds tarreren. 
 

Ondergrond Uiterlijk HS Clear 
Fijne 

textuur 
Grove 

Texture 
Flexibele 
Additief 

HS 
Hardener 

Thinner 

    0300 5500 5501 1208   1.911.2510/20 

Stug Glans 648g - - - 978g - 

  Fijne textuur 299g 673g - - 822g 961g 

  Grove Textuur 417g - 756g - 968g - 

Flexibel Glans 541g - - 651g 979g - 

  Fijne textuur 216g 539g - 613g 888g 972g 

  Grove Textuur 284g - 516g 614g 976g - 

 
 
 
 
Overspuitbaar na 1 uur stoken en schuren. 

MENGVERHOUDING VOOR MATTE, TEXTUUR EN 

FLEXIBELE ONDERGRONDEN 

OVERSPUITBAAR 
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Opslag van de lak. 
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. 
 
 

 
 
Houd de juiste mengverhoudingen aan! Meng waar mogelijk op gewicht. 
 
Gebruik bij mengen op hoeveelheid een rond mengblik met rechte wanden (de diameter van de boven- en 
onderrand moet even groot zijn. Gebruik de juiste roerlat. Als u een mengblik gebruikt waar % op 
aangegeven zijn, let er dan op dat dit de juiste % zijn. 
 
Meng de verharder en verdunner goed. High solid producten en producten met een hoge viscositeit moeten 
langer gemengd worden. Meng eerst de verharder door de lak en voeg daarna de verdunner toe. Hierna 
opnieuw mengen. 
 
Na het mengen moet het product zo snel mogelijk gebruikt worden. 
 
Kies de geschikte verharder voor het gewenste stookschema. 
 
Houd de aanbevolen hoeveelheden additieven aan. 
Voeg niet meer delen additief toe dan aanbevolen (bijv. bij flexibelmakers) 
 
 
 
 
 
 
Gebruik de juiste spuitpistoolinstellingen. 
Breng waar mogelijk een ‘1-laags spuitgang’ aan zoals aangegeven in ‘Werkwijze’. 
Controleer de werking van de spuitcabine. Meet eventueel de cabine op zodat u er zeker van bent dat ook 
de laagste onderdelen de objecttemperatuur bereiken. 
De aanbevelingen van MAXMEYER® zijn gebaseerd op objecttemperatuur. De tijd die nodig is om 
objecttemperatuur te bereiken moet erbij opgeteld worden. 

ALGEMENE INFORMATIE VOOR OPTIMAAL 

RESULTAAT MET HS PRODUCTEN 

MENGEN EN GEBRUIKSKLAAR 

KEUZE VAN APPLICATIETECHNIEK, WERKWIJZE 

EN APPARATUUR 
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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. 
 
LET OP: Combinaties van dit product met 1.975.1208, 1.975.5500 of 1.975.5501 levert een lakfilm op met 
speciale verhoudingen zoals beschreven in de EU Directive Code. In deze speciale combinaties: Product 
category IIIB.e klaar voor gebruik max. 840g/ltr. VOS. 
 
 
 
 
DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere 
doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS 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, beschikbaar op http://www.maxmeyer.com 
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