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Opis 

HS akrilni mat prozoren lak, za posebna popravila površin, ki zahtevajo mat zaključek, posebej primeren 

za zaključke na plastičnih delih kot so npr. odbijači itd. 

Lastnosti izdelka 

- Enostavno nanašanje, enostavno doseganje enakomerne površine brez oblakov. 

- Visoka stopnja motnosti, visoka odpornost na praske. 

- Zelo elastičen, svilen, ravna gladka površina. 

- Lahko se nanaša na barve na vodni in solventni osnovi. 

Priprava podlage 

Osnovna baza mora biti popolnoma suha. 

Application data 

 

Mešalno razmerje 

9500 Maxx Matt 

9230/9250/9270 2K Hardener   

7050 Maxx Thinner   

Volumsko 

3  

1  

20 – 30 % 

 
Lakirne pištole /tlak nanašanja 

Zgornji lonček 1,2 – 1,4 mm 

Spodnji lonček 

 

1,8 – 2,0 bar  

Po podatkih proizvajalca. 

 

Nanašanje 

Število nanosov: 

Odzračevanje (čas med nanosi): 

Debelina suhega filma: 

 

2 – 3  

10 – 15 min (do mat izgleda) 

40 – 50 mikronov  

 

Sušenje  

Pri 60°C  

IR (kratki valovi) 

Pri 20°C           

Pripravljen za uporabo (20°C)    

 

20 – 30 min 

10 – 25 min 

18 – 24 h 

150 – 180 min 

Laka ne izpostavljajte vlagi najmanj 24 ur po koncu sušenja. 

Komplementarni izdelki 

- 9220 (ultra hiter); 9230 (hiter); 9250 (srednji), 9270 (počasen) 2K Hardener (trdilec) 

- 7050 (Standard), 7070 (počasno) Maxx Thinner redčilo 



Tehnični list  

9500 Maxx Matt™, HS prozoren mat lak  Ver.: 2021-3 

  

SILCO d.o.o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija 

Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88 

E-mail: info@silco-automotive.com / www.silco-automotive.com 

Stran 2 

 

Št. izdelka Opis Vsebina Pakiranje 

9500-1 / 1 L 12 

VOC 

VOC  2004/42/IIB(e)(840<550 

Rok uporabe 

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže. 

Dodatne informacije 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 

Vedno preberite navodila. 

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za 

nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge 

namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za 

upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov. 

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso 

namenjeni za splošno uporabo. 

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot 

smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne 

sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora 

uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.  

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o. 

 

 

Tabela 1.1 – utežno mešalno razmerje  

Zahtevana količina 
zmešanega laka (ml) 

Teža laka 
Teža 

Lak + trdilec 
Teža 

Lak + trdilec + redčilo 

100 67 89 101 

250 166 222 252 

330 220 293 332 

500 333 445 503 

750 499 667 755 

1000 665 889 1007 

 

Testiranje materiala 

Za kakršno koli testiranje materiala (test oprijema, “stone-chip” test, kemijska obstojnost, test v slani 

komori …) je potrebno počakati vsaj 15 dni od nanosa. 


