
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka 

Bardzo szybko utwardzalny dwuskładnikowy lakier akrylowy charakteryzujący się szybką wczesną 
twardością. Jest gotowy do polerowania już po 15 minutach suszenia w temperaturze 60°C i po 
schłodzeniu. Bardzo dobra rozlewność i poziomowanie. Wysoki połysk i twardość końcowa. 
Wyjątkowa trwałość dzięki odporności na chemikalia, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. 

Dobrze zbilansowany czas użytkowania umożliwia bezpieczną aplikację. Przeznaczony do stosowania 
na rozpuszczalnikowe i wodorozcieńczalne lakiery bazowe. 

 
Aplikacja: 
Odmierz objętościowo mieszaninę A+B: 
2 części lakieru bezbarwnego (A) i 1 część utwardzacza (B), a następnie dokładnie wymieszaj. 
Nanosić pistoletem natryskowym o średnicy dyszy 1,3 mm w 1,5 warstwy (½ cienkiej zamkniętej 
warstwy i 1 pełnej mokrej warstwy) z 5-7 minutową przerwą na odparowanie rozpuszczalników przed 
nałożeniem kolejnej warstwy. 

Dane techniczne: 

Ekspresowy lakier bezbarwny 70-270 

Gęstość (20°C): 1,00 – 1,01 g/cm³ Kolor: bezbarwny  

Utwardzacz ekspresowy normalny 70-270HN 

Gęstość (20°C): 1,00 – 1,01 g/cm³ Kolor: bezbarwny 

Uwaga: Ewentualne lekkie zabarwienie utwardzacza nie wpływa na odcień wykończenia. 

 
 

 

      
2004/42/IIB(d)(420) < 420g/l 2 : 1 50 min 20°C DIN cup 4mm at 20oC: 16 - 18 s 

Ford cup 4mm at 20oC: 17 - 19 s 

ISO cup 4mm at 20oC: 34 - 39 s 

1,2 - 1,3 mm 
1/2 +1 coats 50-60 my 

5-7 min <warstwa 

10 min < grzanie

 

      
20°C  w dotyku: 1 - 1,5 h 

20°C  polerowanie : 3,5-4 h 

20°C  pełne utw.: 4 dni  

60°C  w dotyku: 10 min 

60°C  polerowanie: 15 min 

60°C  pełne utw.: 3 dni 

 

8 -15 min 

 

P1000 - P2500 P1000 - P250

Niniejsza karta danych ma charakter wyłącznie informacyjny. Według naszej wiedzy dostarczone dane są zgodne z 
najnowszymi standardami i są oparte na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych produktów.  

Prawa autorskie: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Technical Data Sheet 
Q 70-270 2K EXPRESS Clearcoat 2:1 

http://www.qrefinish.com/

