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AXALTA COATING SYSTEMS 

Характеристики 
 

 PercoTop® CS803 2K MS Лак е  дву компонентен лак със средно съдържание на твърдо вещество 
на база акрилни смоли.  

 Има особено висок гланц.  
 

 

Продукти 
 
Основно покритие 
CS803 PercoTop ® 2K MS Лак 
  
Втвърдители  
CS710 
CS711 
CS712 

PercoTop ® Втвърдител VHS бърз 
PercoTop ® Втвърдител VHS Стандарт 
PercoTop ® Втвърдител VHS Бавен 

  
Разредители  
CS610 
CS620 
CS630 
 
Също се използва 
CS721 
CS722 

PercoTop ® Разредител бърз 
PercoTop ® Разредител стандарт 
PercoTop ® Разредител бавен 
 
 
PercoTop втвърдител MS бърз 
PercoTop втвърдител MS бавен 

  

 
 
 
 

Повърхности 
 

 Всички PercoTop бази и 2К покрития (с изключение на PercoTop® KH). 

 Други бази съгласно съветите на техническия представител. 
 

 
 
 

Подготовка на повърхността 
 

Подготовка на повърхността 
 

 Повърхостта трябва да бъде почистена от всички замърсители. 

 Поради разнообразието от метални сплави и полимерни повърхности, се препоръчва да се 
извърши предварително изпитване за сцепление. Вижте информационния лист "Метални 
повърхности - обработка преди нанасяне на покритие". 
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Стойност на ЛОС при продукт готов за употреба (EU Директива 1999/13/EC) 

 < 620 г/л     4:1 по тегло с втвърдител CS711 + 25% разредител CS620.  
 

 

Подготовка на продукта 
 

 

Съотношение 
на смесване 

 Обем Тегло 

CS803 4 2 4 2 
CS710,CS711,CS712 1  1  
CS721,CS722  1  1 

 Разредител CS610 
CS620 
CS630 
Бележки: 
- Използвайте CS610 върху малки обекти при 15-25°C. 
- Използвайте CS620 върху обекти със среден размер при 20-25°C. 
- Използвайте CS630 върху големи обекти при 20-30°C. 

 

Време за 
работа при 
20°C 

CS710, CS721 
CS711, CS712, CS722 

3 часа 
4-5 часа 
 

 

Полагане 
 

 Вискозитет 
при полагане 

Разредител Дюза Налягане Брой 
слоеве 

DIN 4 мм     

при 20°C     

(s) (%) (мм) (бар)  

 

Гравитачно 
захранване 

 
 

17-19 

 
MS: 0-5 

 
VHS:15-25 

1.3-1.4 2.5-3.0 2 

 

Засмукващо 
захранване 

(Пръскане с високо налягане) 

 

HVLP  
17-19 

MS: 0-5 
 

VHS:15-25 

1.3-1.4 2.0-2.5 2 

(Пръскане с ниско налягане) 

 

Безвъздушно  
25-35 

 
MS: 0-5 

 
VHS:15-25 

 
0.23 

2.0-3.0 въздух 2 

Смесено ca. 80-100 
материал 

 

Съд под 
налягане 

 
17-19 

 

 
MS: 0-5 

 
VHS:15-25 

 
1.0-1.2 

2.5-3.0 въздух 2 

Мембранна 
помпа 

1.0-2.0 
материал 

(Пръскане с високо налягане)  

 

Електростатично Съгласно съветите на техническия представител. 

Препоръчителна 
дебелина на сух 
филм 

50-60 µm 
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Съхнене 
 

Въздушно при  20°C 60 µm дебелина на сух филм 

Сух прах 30 – 40 минути 

Сух на допир 3 – 4 часа 

Сух за сглобяване 16 часа 

 

Принудено съхнене Време на нагряване: 5-10 минути. 
В зависимост от дебелината на слоя. 

Време за съхнене 20-30 минути 

Температура на 
съхнене 

60°C на обекта 

 

Данни за продукта 
 

 Твърдо 
вещество 

Плътност Теоретична 
покривност 

Теоретичен разход 

  (при 50 µm) (при 50 µm) 
Тегло (%) (кг/л) (м2/кг) (г/м2) 

+/- 1 +/- 0.01   

  

Опакован 46 0.99 - - 

Готов за употреба 46 1.07 7.9 127 

 

Бележки 
 

 

Разбъркайте добре преди употреба. 

Условия на 
съхранение 

Обърнете се към етикета на оригиналната опаковка.  

 

Бележка към безопасността: 

 

Този продукт е класифициран съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). 
Моля, консултирайте се с информационния лист за безопасност. 
Препоръчително е при употреба да се използва подходяща защитна екипировка. 

 Спазвайте предупредителните указания за безопасност, показани на опаковката. 

 

Информация 
 
Информацията, предоставена тук съответства на нашето познание в областта към датата на публикуването и. Тази 
информация може да бъде предмет на преразглеждане, при наличие на нови знания и опит. Предоставената информация се 
отнася за  нормалните граници  на свойствата на продукта и се отнасят само за този продукт.; тези данни може да не са 
валидни за такъв материал  използван  в комбинация с други материали и добавки или в какъвто и да е процес, освен ако 
изрично не  е посочено друго. Предоставените данни не трябва да се използват за установяване на специфични граници или 
да се използват  самостоятелно като база  за проектиране; те не са предназначени да заменят всякакви изпитвания за  
определяне пригодността на конкретен материал за вас и вашите цели . Понеже Axalta не може да предвиди всички варианти 
в действителните условия на крайна употреба , Axalta не дава никакви гаранции и не поема отговорност във връзка с 
използването на тази информация. Тази информация да не се счита като лиценз под който да се работи или като препоръка 
за нарушаване на патентни права. 
Тази Техническа информация замества всички предишни издания. 
Copyright © 2014, Axalta Coating Systems, LLC и всички филиали. Всички права запазени. Логото на Axalta, Axalta ™, Axalta 
Coating Systems™ и всички продукти, които са отбелязани с ® ™ са търговски марки или регистрирани  търговски марки на 
Axalta Coating Systems , LLC и нейните филиали. Търговските марки  на Axalta не могат да бъдат използвани във връзка с 
който и да е продукт или услуга, който не е продукт или услуга на Axalta. 

 

 
 


