
 

2K Klarlack med matt finish / högblank finish i 2-k aerosolflaska 

Prosol 2K klarlack är en snabbtorkande, matt/högblank klarlack med optimal prestanda. Mycket 
väderbeständig och motståndskraftig mot kemiskt och mekaniskt slitage. Bensinbeständig. Mycket 
UV-beständig, ej gulnande, säker och "ren" tillsättning av härdaren direkt i flaskan. 

YTOR: 
För interiör och exteriör. Kan sprayas på trä, metall och de flesta plaster.  

För att ytterligare förbättra motståndet på utsidan, täck med klarlack. Ses bäst över vit yta.  

Grundmåla mikroporös polyester med IJmopox ZF Primer eller Prosol 2-k Epoxiprimer.  

Grundmåla metall och aluminium för gott korrosionsskydd med IJmopox ZF Primer eller Prosol 2-k 
Epoxiprimer.  

Trä eller betong grundmålas med Variopox Injektion. Innan sprutning på trä/betongytor 
rekommenderas primer för att täta porer och öka fluorescensen.  

Rengör alla ytor med Double Coat Avfettning före applicering av klarlacken. 
Ytan ska vara torr och fri från smuts, fett och korrosion. Minsta arbetstemperatur +10 °C och mindre 
än 80 % luftfuktighet. Låt kalla metalldelar nå arbetstemperatur för att undvika kondensfuktighet. 
Slipa blanka ytor. Lämpligt slipmaterial är Mirlon Total VF (P360). 

Kulör:  
Klarlack i matt eller högblank finish 

Tork i 20° C: dammtorr 15-20 minuter. Beröringsbar efter 4-5 minuter. Fullt härdat efter 4 timmar. 

Brukstid: 4-6 timmar efter att härdaren tillsats i basen. 

ANVÄNDNING: 
Applicering: Ta bort den röda knappen från säkerhetslocket innan du sprayar. Vänd aerosolen med 
säkerhetslocket upp och ner och placera den på en jämn yta. Fäst den röda knappen på stiftet på 
basen av aerosolen. Tryck på knappen med din handflata tills du når stopp. Skaka burken kraftigt i 2 
minuter och spraya för att testa. Sprutavstånd: ca. 25 cm. Applicera 2 till 3 lager 2K klarlack med 
minst 5 minuters intervall tills en filmtjocklek på ca. 40 - 50 mikron nås. 

Ansvarsfriskrivning 

Information: Läs motsvarande säkerhetsdatablad 
Databladet är endast för informationsändamål! Informationen som ges är i enlighet med vår kunskap 
upp till de senaste standarderna och är baserad på många års erfarenhet av tillverkning av våra 
produkter. Informationen är icke bindande och utan garanti. 
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