
Autoclear LV Superior 

Prozorni lak nove generacije. V vašo delavnico prinaša večjo učinkovitost.

Sikkens globalno
Sikkens je del koncerna AKZO NOBEL, največjega 
svetovnega ponudnika barv.
Smo vodilni proizvajalci avtoličarskih materialov s 
partnerstvi povsod po svetu.



Izvrsten sijaj
Z izvrstnim razlivanjem in stopnjo sijaja zagotavlja 
Autoclear LV Superior superioren finiš pri vseh hitrostih 
sušenja. Visoko sijajen finiš je enostaven za poliranje 
in je zelo odporen proti praskam. 

Je vsestranski prozorni lak, ki ga je enostavno 
uporabljati.

Odvisno od velikosti popravila, časa  odzračevanja, ki 
ga želite in zunanje temperature  lahko izbirate med 
tremi Autoclear LV razredčili, tremi prozornimi laki in 
enim trdilcem.

Sikkens Autoclear LV Superior. 
Superioren postopek, superioren rezultat.

Najnovejši prozorni lak je skladen z VOC zakonodajo 
in vsebuje najnovejšo tehnologijo proizvajalca Sikkens, 
ki je del koncerna Akzo Nobel, vodilnega ponudnika 
barv in lakov na svetu.
Prozorni lak Autoclear LV Superior vsebuje manj  topil 
in je manj škodljiv za okolje. Toda prednosti se s tem 
ne končajo. Naš nov prozorni lak je vsestranski in ga 
lahko uporabimo pri vseh tipih popravil pri različnih 
temperaturah.

Hitrejši, bolj zanesljiv in superioren finiš 
Če ste uporabljali prozorne lake, ki so že skladni z novo 
zakonodajo ali tiste, ki niso skladni z VOC zakonodajo 
s prehodom na Autoclear LV Superior  ne boste imeli 
težav, saj ga je enostavno nanašati in zahteva le 
minimalno uvajanje avtoličarjev. 

Čas sušenja je lahko hiter, kot to želite sami – od 15 do 
35 minut pri 60°.

Širok izbor različno hitrih lakov in razredčil pomeni, 
manj napak, kar pomeni tudi zmanjšano možnost 
ponovnega popravila zaradi napak. Vse skupaj prispeva 
k hitrejši proizvodnji popravil. 



Ste pripravljeni na izboljšanje vaše produktivnosti? 

Nova VOC zakonodaja je prišla v veljavo januarja 2007 
in je obvezujoča za vse države EU. Če vaša delavnica še 
ne uporablja izdelkov, ki so skladni z VOC zakonodajo, 
boste morali to nadgradnjo opraviti kmalu. To je veliko 
lažje, kot ste si morda predstavljali. 

Autoclear LV Superior je osnovan na najnovejši 
tehnologiji, ki vam daje možnost, da kontrolirate 
produktivnost in kvaliteto vaše delavnice. 
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Autoclear LV Superior hardener – trdilec, ki ga lahko mešamo s 
katerim koli prozornim lakom in razredčilom. 

100 Prozorni lak LV Superior       
60 LV Superior Trdilec
20 LV Superior Razredčilo

Enotno mešalno razmerje uporabljamo
 za vse površine, tudi plastiko.
– Mešalna paletka
– 31 Modra

Nastavitev lakirne pištole: Pritisk pri nanašanju:
šoba 1.2-1.4 mm 2-3 bar pri vhodu zraka
  HVLP max 0.7 bar pri zračni kapici

2 x 1 nanos
Polovični nanos in nato polni moker nanos

3-5 minut
Med nanosoma in pred zapečenjem

Prozorni lak LV Superior Fast
15 minut 60°C.
Prozorni lak LV Superior Medium
25 minut 60°C.
Prozorni lak LV Superior Slow
35 minut 60°C.



Za dodatne informacije prosimo kontaktirajte:
SPEKTER D.O.O., Ložnica pri Žalcu 52/a,                                         
3310 Žalec,  Tel: 03 713 25 00 , Fax: 03 713 25 25
email: info@spekter-zalec.si; www.spekter-zalec.si

1 panel Stran Sprednji del Celotno popravilo

20° Superior Fast
Razredčilo Fast / Medium

Superior Medium
Razredčilo Medium

Superior Medium
Razredčilo Medium

Superior Medium / Slow
Razredčilo Medium / Slow

25° Superior Fast
Razredčilo Medium

Superior Medium
Razredčilo Medium

Superior Medium / Slow
Razredčilo Medium / Slow

Superior  Slow
Razredčilo Medium / Slow

30° Superior Fast
Razredčilo Medium / Slow

Superior Medium
Razredčilo Medium / Slow

Superior Medium / Slow
Razredčilo Slow

Superior  Slow
Razredčilo Slow

>35° Superior Fast
Razredčilo Medium / Slow

Superior Medium
Razredčilo Slow

Superior Medium / Slow 
Razredčilo Slow

Superior  Slow
Razredčilo Slow

 
Opozorilo: Čas odzračevanja je odvisen od temperature, pretoka zraka in velikosti popravila (in nanesene debeline nanosa). 


