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19. prosince 2016 NOVÉ ČIRÉ LAKY SELEMIX 2.100.0015 MATNÝ a 2.100.0090 LESKLÝ 

 
 

NOVINKA 

 

 2.100.0015/E25 Matný čirý lak 

 2.100.0090/E25 Lesklý čirý lak 

 
Čiré laky 2.100.0015 a 2.100.0090 jsou vysoce kvalitní 2K akryl-polyuretanové laky navržené pro dosažení různých 
stupňů lesku finálního povrchu, a to od velmi matného až po velmi lesklý.  
Lze je aplikovat přímo na Selemix DTM 7-53X bez nutnosti předešlého broušení po vysušení DTM v kabině nebo volném 
vysušení na vzduchu přes noc. V případě zaprášení nebo kontaminace povrchu DTM je nutné jej důkladně odmastit a 
očistit pomocí vhodného čističe.  
Lesklý čirý lak 2.100.0090 poskytuje vysokou odolnost proti poškrábání, stálost v povětrnosti a vysokou úroveň lesku. 
Matný lak 2.100.0015 je rovněž vysoce odolný proti poškrábání a stálý v povětrnosti. Oba laky se mohou navzájem mísit 
pro dosažení různých úrovní lesku/matu. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Produkt 2.100.0015 2.100.0090 

Měrná hmotnost [g/ml] 1,045 0,986 

Obsah VOC [g/l] ±5% 508 479 

Obsah sušiny [hmotnostně] 51,3 48,5 

Obsah sušiny [objemově] 45,1 43,6 

 
 

Produkt RFU 2.100.0015 2.100.0090 

Míchací poměr [hmotnostně] 2:1:0,3 

Tužidlo 9-080 

Ředidlo 1-430 

Viskozita při 20oC / DIN4 19 16 

Měrná hmotnost [g/ml] 1,00 0,975 

Obsah VOC [g/l] ±5% 586 572 

Obsah rozpouštědel [objemově] 56,4 58,2 

Teoretická vydatnost [m2/l při 50 μm] 7,1 7,4 

Skladovatelnost 48 48 

 

DOSTUPNOST PRODUKTŮ 

Produkty jsou již dostupné v centrálním skladu PPG k objednání. 
 

ZRUŠENÉ PRODUKTY

Žádné. 
 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY 

Bezpečnostní listy jsou dostupné ve složkách IS MW a rovněž jsou dostupné na webových stránkách www.selemix.com. 
 

TECHNICKÝ LIST 

Anglická verze technického listu je dostupná ve složkách IS MW. Česká verze technického listu bude dostupná v nejbližší 
době. 
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DOPRAVA a SKLADOVÁNÍ 

Minimální skladovatelnost laků 2.100.0090 a 2.100.0015 je 4 roky od data výroby, které je uvedeno na obale. 
Skladovací teplota: 5 až 35°C. Skladujte v souladu s místními platnými předpisy. Skladujte v oddělených a schválených 
prostorách. Skladujte v originálních obalech, chráněných proti přímému slunečnímu záření, na suchých, chladných a 
dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v bezpečnostním listu) a potravin nebo 
nápojů. Eliminujte všechny zdroje vznícení. Oddělte od oxidačních materiálů. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené do 
té doby, než budete produkt používat. Obaly, které již byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit ve svislé 
poloze, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné 
obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.  

 

OCHRANA ZDRAVÍ a BEZPEČNOST 

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou 
určeny. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou založeny na současné úrovni vědeckých a technických znalostí a 
uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.  
Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce: 
www.selemix.com.
 
 
Dr. Ing. Martin Socha 
Auto Fit, spol. s r.o. 
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