
2K ENAMEL
CENTARI® 500

PRODUKTBESKRIVNING FAKTA
Centari 500 2K Enamel är ett
topplacksystem med två komponenter för
solida kulörer och metallic-kulörer som
appliceras i ett skikt. Den passar för fläck-
och dellackering samt hellackeringar.

Lösningsmedelsbaserad allroundprodukt
för lackering / 2k MS-topplack
Robust, beprövad medium solid-topplack

Ger ett utmärkt resultat med en
högblank finish.01
Mycket god täckning och låg
förbrukning.02
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CENTARI® 500

2K ENAMEL

TEKNISKT DATABLAD

Förbehandling - applicering STANDARD

Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på
hud och ögon.

Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.
Primer-surfacer eller Surfacer,slipad
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Primer-surfacer eller Surfacer, oslipad i en vått-i vått process
Skadeytorna skall slipas med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (handslipning)

M-6149

Standard Interiör

C500 2 2

125S 1 1

AK321 0.5 -

421R* - 0.5

421R rekommenderas endast för invändigt & fläckbättringar. 

Pot life vid 20°C : 4 tim - 6 tim

SpruttryckSprutmunstycke

VOC-godkänd 1.8 - 2.2 bar spruttryck1.3 - 1.4 mm

HVLP 0.7 bar sönderfördelningstryck1.3 - 1.5 mm

Se tillverkarens anvisningar!

2 sprutvarv Mellanavluftning och slutavluftning: 10 min

125S 

20 °C 6 tim

60 - 65 °C 30 min

Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad Den här produktblandningen är inte VOC anpassad
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CENTARI® 500

2K ENAMEL

TEKNISKT DATABLAD

Förbehandling - applicering Standard High Build

Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på
hud och ögon.

Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.
Primer-surfacer eller Surfacer,slipad
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Primer-surfacer eller Surfacer, oslipad i en vått-i vått process
Skadeytorna skall slipas med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (handslipning)

M-6152

Spot & panel repair Standard

C500 3 3

256S 1 -

AK260 - 1

AK360 / 421R* 0.6 0.6

421R rekommenderas endast för invändigt & fläckbättringar. 

Pot life vid 20°C : 2 tim

SpruttryckSprutmunstycke

VOC-godkänd 1.8 - 2.2 bar spruttryck1.3 - 1.4 mm

HVLP 0.7 - 0 bar sönderfördelningstryck1.3 - 1.5 mm

Se tillverkarens anvisningar!

2 sprutvarv Mellanavluftning och slutavluftning: 10 min

AK260256S

20 °C 6 tim2 tim

60 - 65 °C 30 min20 min

Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad Den här produktblandningen är inte VOC anpassad
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CENTARI® 500

2K ENAMEL

TEKNISKT DATABLAD

Produkter

AMx  Centari® MasterTint®
AMxx  Centari® MasterTint®

AK100  Centari® 500 2K Binder

125S  Standard Activator
256S  Activator Fast
AK260  High Solids Activator

421R  Varispeed
AK321  Centari® 500 2K Thinner
AK360  Centari® 500 High Solids Thinner

Produktmix

Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på
Chromaweboch i specifik  TDS.

DIN 4: 15 - 22 s vid 20°C

40 - 60 µm 
50 - 70 µm High build

Centari® 500 2K Enamel kan överlackeras inom 24 timmar, med lätt slipning

Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.....

Centari MasterTint blandningskulörer måste omröras noggrant före uppvägning och Centari kulörer
måste omröras omedelbart efter uppvägning.

....

Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar
med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.

....

För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten.
Blandningsförhållandet  med härdare och förtunning ändras inte.

....

För fullt flexibla system så finns blandningsförhållanden i produktmixtabellen på  Chromaweb.....
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CENTARI® 500

2K ENAMEL

TEKNISKT DATABLAD

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. 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 tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte
uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och
arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i
informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att
kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i
denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta
säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av
hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att
uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och
tillägg.
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