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BESKRIVNING 

 

Matteringsbinder att användas i de flesta 2K topplacker och 2K klarlacker. 
Sammansättning baserad på akrylcopolymer. 
 

 

PRODUKTER 

 

AU175 Matteringsbinder 
  

 

EGENSKAPER 

 

- Gör det möjligt att enkelt mattera 2K kulörer av topplack och 2K klarlacker i olika förhållanden, 
beroende på önskad glansgrad. 

- Kan användas i: Centari® 500*, Centari® 500 HB*, Centari® 501*, Centari® 5035, Imron® 700*, 
VR-1120, 1200S*, 655S*, 679S*, 696S*, 3050S*, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 och 
CC6600. 

- VOC godkänd, anpassad till direktiv 2004/42/EG. 
  

 * Produkten är inte anpassad till direktiv 2004/42/EG. 
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FÖRBEHANDLING 

 

Blandningsanvisningar för 2K topplacker 

 

Matta kulörer 
Byt ut bindern till AU175 till 100 %. 
- För ljusa kulörer behövs ett viktförhållande av 0/150 (binder/AU175). 
- För kulörer som innehåller 200 g mixfärg/l eller mindre (se kulörsystemet), bör viktförhållandet 

20/80 (binder/AU175) tillämpas. 
  

Halvblanka kulörer 
Blanda binder och AU175 i viktförhållande 50/50. 
- Alla andra viktförhållanden med mindre än 100 % AU175 kan tillämpas för att erhålla halvblanka 

kulörer. 
  

 

Blandningsanvisningar för 2K klarlacker 

 

Matta kulörer 
- VR-1120, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 och CC6600: blanda klarlacken med AU175 i 

viktförhållande 20/80 (klarlack/AU175). 
- 679S*, 696S* och 3050S*: blanda klarlacken med AU175 i viktförhållande 30/70 

(klarlack/AU175). 
- 1200S och 655S: blanda klarlacken med AU175 i viktförhållande 40/60 (klarlack/AU175). 
 

Halvblanka kulörer 
Blanda klarlacken med AU175 i viktförhållande 70/30. 
- Alla andra viktförhållanden med mindre än 70 % AU175 kan tillämpas för att erhålla halvblanka 

klarlacker. 
  

 * Produkten är inte anpassad till direktiv 2004/42/EG. 
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FÖRBEHANDLING (FORTS.) 

 

 
 

kulörsystem Se receptet.  

 

 
 

Blandnings-förhållande 
standard för 2K topplacker 
anpassad till direktiv 
2004/42/EG 

Centari® 5035 4 

XK205 1 

 

 

Blandnings-förhållande 
standard för 2K klarlacker 
anpassad till direktiv 
2004/42/EG 

VR-1120 3 

VR-1132 1 

3550S 4 

XK206 1 

3750S / 3760S 4 

XK206 1 

XB387 0,4 

3800S 4 

XK206 1 

CC6400 4 

XK206 1 

AZ9100 0,2 

CC6600 4 

XK206 1 

AZ9100 0,2 

 

 
Applicering Se tekniskt datablad för respektive produkt. 

 
 

Rör/blanda Noggrann omrörning av blandningskulörer, binder och 
matteringsbinder krävs före och efter tillsats av aktivator. 

Dessa uppgifter avser endast här omnämnda material och gäller inte vid användning i kombination 
med andra produkter eller förfaringssätt. Uppgifterna är utgivna i rådgivande syfte och är inte att 
betrakta som en garanti och gäller utan rättslig förbindelse. 
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FÖRBEHANDLING (FORTS.) 

 

 
kulörsystem Se receptet.  

 

 

Blandnings-förhållande 
standard för 2K topplacker 
inte anpassad till direktiv 
2004/42/EG 

Centari® 500  2 

125S 1 

AK321 0,5 

Centari® 500 HB 3 

AK260 1 

AK360 0,6 

Centari® 501 4 

AK260 1 

AB380 1 

Imron® 700 4 

AU270 1 

AU370 0,5 - 1 

 

 

Blandnings-förhållande 
standard för 2K klarlacker 
inte anpassad till direktiv 
2004/42/EG 

1200S 

125S 

AB380/XB383/AK360 

2 

1 
0.3 

1200S 
AK260 
AB380/XB383/AK360 

3 
1 
0.6 

655S 3 

AK260 1 

679S 3 

AK260 1 

AB380/XB383 0,6 

696S 4 

AK260 1 

3050S 4 

AK260 1 

3050S 5 

XK205 1 

 

 
Applicering Se tekniskt datablad för respektive produkt. 

 
Rör/blanda Noggrann omrörning av blandningskulörer, binder och 

matteringsbinder krävs före och efter tillsats av aktivator. 

Dessa uppgifter avser endast här omnämnda material och gäller inte vid användning i kombination 
med andra produkter eller förfaringssätt. Uppgifterna är utgivna i rådgivande syfte och är inte att 
betrakta som en garanti och gäller utan rättslig förbindelse. 
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FÖRBEHANDLING 

 

Underlaget måste förbehandlas enligt rekommendationer i tekniskt datablad för respektive kvalitet. 
 

 

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING 

 

Använd ett riktigt lösningsmedelsburet rengöringsmedel för sprutpistoler. 
 

 

ÖVERMÅLNINGSBAR 

 

När som helst efter tejpbarhet. Efter 24 tim, krävs en lättare slipning. 
 

 

OBSERVERA 

 

- Ett flertal matta originalkulörer är framtagna och finns i kulörsystem. Vilken annan kulör som helst 
kan matteras genom att byta ut binder eller klarlack mot AU175 på sätt som beskrivits.  

- Man behöver inte tillsätta 805R för att uppnå flexibilitet, AU175 har redan tillräckliga plastiska 
egenskaper för halvhårda plastdetaljer. Matt färg för mjuka plastdetaljer kan inte uppnås med 
denna teknologi. 

- Det är inte möjligt att ge blandningsförhållande för exakt glansvärde, därför att slutresultatet 
varierar beroende av påverkan av kulör, aktivator, applicering och torkmetod. Mörkare kulörer 
(t.ex. svart) behöver alltid mindre AU175 för att uppnå ett specifikt glansvärde än ljusa kulörer 
(t.ex. vit). 

- Grad av mattering beror på sprutningen. Ett flödigt skikt ger högre glans än en ett tunt skikt. 
- Utbyte av hela mängden binder mot AU175 i en svart kulör (200 g mixfärg eller mindre per liter) 

kan resultera i dåliga appliceringsegenskaper. 
- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning. 
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TEKNISKA DATA 

 

Direktiv 2004/42/EG: 2004/42/IIB(e)(840)600: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt 
(produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. 
VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 600 g/l 

  

 

 

SÄKERHET 

 

Denna produkt är klassificerad enligt (EC) 1272/2008 (CLP). Läs säkerhetsdatablad före användning. 
Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering. Observera 
varningsmärkningen på burken. 
 

 

 

Alla andra produkter, som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax® 
Systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra 
materialer och tillsättningsprodukter som inte tillhör Cromax®, om det inte uttryckligen är angivet.  
 

Samo za profesionalno uporabo. Dane informacije smo skrbno izbrali in zbrali in ustrezajo trenutnemu 
stanju tehnike. Informacije niso zavezujoče in ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost, točnost ter 
popolnost le teh. Uporabnik je sam dolžan preveriti aktualnost ter primernost uporabe. Intelektualna 
lastnina informacij kot so patenti, znamke in avtorske pravice je zaščitena. Vse pravice pridržane. 
Upoštevajte varnostne liste ter opozorila na embalaži. Pridržujemo si pravico, da v vsakem času 
vsebino informacij brez predhodne najave ali obveze aktualiziramo, spremenimo ali dopolnimo. 
Določila veljajo brez izjeme tudi za spremembe in dopolnila. 
 


