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Informacja o produkcie 
AKRYLOWY LAKIER BEZBARWNY 2K 2:1 
SUPERLACK MS 1.360.0440 
 
OPIS PRODUKTU 
Superlack MS jest 2-składnikowym, akrylowym lakierem bezbarwnym o średniej zawartości ciał stałych 
(Medium Solid). Ma doskonały połysk, świetnie schnie oraz jest wyjątkowo odporny na wpływ 
zanieczyszczeń atmosferycznych. Superlack MS jest zalecany do napraw punktowych, napraw 
pojedynczych elementów i przelakierowań całkowitych. 

PODŁOŻA 
Maxicar HS, bazy wodorozcieńczalne Aquamax. 

 

PRZYGOTOWANIE 
Pozwól powłokom Maxicar HS na odparowanie przez 20-30 minut. Powłoki Aquamax powinny 
osiągnąć jednolity matowy wygląd. Przetrzyj ściereczką pyłochłonną przed aplikacją lakieru 
bezbarwnego. 

 

PROPORCJA OBJĘTOŚCIOWA 
Superlack MS  2 
Utwardzacz  1 
Rozcieńczalnik  0-0,2 
Lepkość - DIN4, 20°C  16-17 sekund 
Żywotność mieszanki  2 godziny 

UTWARDZACZE       
4000 Wolny (naprawy pojedynczych elementów >25°C, zawsze dla przelakierowań całkowitych) 
6000 Średni (naprawy 3-4 elementów i punktowe >25°C) 
8000 Szybki (naprawy 2-3 elementów <25°C, punktowe >25°C)  
9000 Bardzo szybki (naprawy punktowe i pojedyncze elementy <25°C) 

ROZCIEŃCZALNIKI  
4305 Szybki (naprawy punktowe, dowolna temperatura) 
4310 Normalny (pojedyncze elementy i przelakierowania całkowite <25°C) 
4320 Wolny (przelakierowania całkowite >25°C) 
4330 Bardzo wolny (przelakierowania całkowite >35°C) 
5405 Do cieniowania (patrz karta numer 421) 

DODATKI 
      Karta techniczna 
Plastyfikator   AD1208  414 
Antysilikon   AD2341  411 
Dodatek strukturalny  T400-T401  420 
Baza matująca   MAT3   406 
 
 
 
 
 



 

Strona 2 z 2 
PDS_MM_413_1.360.0440.doc 

413

 
 

APLIKACJA 
 Konwencjonalny HVLP 
Grawitacyjny: 1,3-1,4 mm 1,2-1,4 mm 
Ciśnienie:  Zależnie od zaleceń producenta sprzętu 
Liczba warstw: 2 
Zalecana grubość: 50 µm 

 
 

 

SCHNIĘCIE W 20oC 
Odparowanie pomiędzy warstwami 10 minut 
Pyłosuchość 10 minut 
Na wskroś przez noc 
WYGRZEWANIE W 60oC 20-30 minut 
Odparowanie przed wygrzewaniem 5-10 minut 
SUSZENIE PODCZERWIENIĄ 
Odparowanie przed wygrzewaniem 5-10 minut 
fale średnie 20  minut 
fale krótkie 15 minut 

POPRAWKI 
Przed przystąpieniem do naprawy punktowej upewnij się, że powłoka jest całkowicie utwardzona. Zawsze 
wymatuj powłokę włókniną ścierną przed ponownym pokrywaniem. 

 

INFORMACJE TECHNICZNE 
Opakowania: 1 litr i 5 litrów 
Przechowywanie: w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła. 
Teoretyczna wydajność: 7,4 m2/l gotowej mieszanki przy grubości powłoki 50 µm. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Prosimy czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w 
karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Należy również stosować osobiste wyposażenie 
ochronne. 

 
 
 

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku 
profesjonalnego 
Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach 
informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia 
dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na 
własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki 
zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania 
straty, czy szkody. 
Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z 
naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą 
wiedzą techniczną. 
Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, 
takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, 
poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. 

PPG Industries Poland Sp. z o. o. 
(Oddział w Warszawie) 
ul. Bodycha 47 
05-816 Warszawa-Michałowice 
Polska 
Telefon: +48 22 753 03 10 
Faks: +48 22 753 03 13 
www.maxmeyer.com 


