
 Merkblad nr. 0368-NL 
LECHSYS 

 

LECHLER S.p.A.  22100 Como Italië - Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111 
 

29136 - HYDROTOP GFR 

   

   

1000 ml + 
1500 ml + 
0–150 ml 
 
Potlife bij 20°C: 
4 uur 

Ø 1,9–2,5 mm 
3–4 atm 
Aantal lagen: 
1 dunne 
2 dikke 

Drogen bij 20°C: 60% 
Kleefvrij: 3–4 u 
Uitgehard na 24 u 
Drogen bij 60° C: 
60 min. 

   

OMSCHRIJVING 
2-Componenten, waterverdunbare, sinaasappelhuid-epoxylak. 

TOEPASSING 
Iedere industriële toepassing waarbij een aantrekkelijk rimpeleffect nodig is, inclusief machines, 
gereedschap en gietijzeren onderdelen. Alleen voor binnentoepassingen. 

EIGENSCHAPPEN 
 Goede hechting op blank staal 
 Fraai uiterlijk dat geschikt is voor het maskeren van kleine fouten op de ondergrond 
 Waterverdunbaar product (lage VOC-emissie) 

AANBRENGEN 
Aanbrengen met spuit. 
Mengverhouding: 
  naar volume 
HYDROTOP GFR (lak)   1000 delen 
29336 HYDROTOP GFR INDURITORE (verharder)   1500 delen 
Gedemineraliseerd water   0 tot 150 delen 
 
Het is belangrijk om de gekleurde lak (29336 HYDROTOP INDURITORE GFR) bij de verharder te 
gieten en niet andersom 
 
Potlife bij 20°C: 4 uur  
Spuitopening: 1,9–2,5 mm 
Spuitdruk: 3–4 bar 
Laagdikte: 75 micron (gemiddelde waarde) 
Dekking (theoretisch volume): 1 l mengsel = 9 m2 bij 75 micron 
                                              1 kg mengsel = 6,5 m2 bij 75 micron 
V.O.C. R.F.U.: ~ 110 g/l 
 
Er kunnen 2 soorten afwerking verkregen worden: 
1. Op gladde oppervlakten: breng een eerste laag aan van het product plus verharder en verdund 

met ca. 15% gedemineraliseerd water om het oppervlak uniform te bedekken (glad effect). Spuit 
na 15–20 min. uitdampen het boven omschreven mengsel op en geef het het gewenste 
sinaasappelhuideffect. 

2. Op onregelmatige oppervlakten: breng twee of meer lagen product als boven bereid aan om 
het gewenste uniforme effect te verkrijgen. 

 



 
 

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te 
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VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL 
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DROOGTIJD 
Drogen bij 20°C, relatieve vochtigheid 60% 
Kleefvrij:  3–4 uur 
Uitgehard: 24 uur 
 
NB: bij lagere temperaturen en hogere relatieve vochtigheid wordt de droogtijd aanzienlijk langer. 
 
Drogen bij 60°C  
60 min. 

OPMERKINGEN 
Kleine luchtkapopeningen en grotere luchtdruk zorgen voor een fijn sinaasappelhuideffect. 
Grote luchtkapopeningen en lage luchtdruk zorgen voor een grof effect. 
 
29366 HYDROTOP GFR INDURITORE IS VORSTGEVOELIG:  bewaren bij een temperatuur boven 
+5°C 
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