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Dynacoat Clear 9000 – D1.05.16 
 

Opis Dwukomponentowy lakier bezbarwny spe niaj cy wymagania dotycz ce LZO, 
przeznaczony do stosowania na bazowe lakiery wodorozcie czalne Dynacoat. 
Odpowiedni zarówno do drobnych napraw, jak i do ca kowitego przelakierowania. 
Ma doskona y po ysk i wygl d, trwa  oraz krótki czas schni cia. 

 
 

Proporcja 
mieszania 

 

2 Dynacoat Clear 9000 
1 Dynacoat Hardener 420 

10% Dynacoat Thinner 420/Thinner Clear Slow 
    

Miarka 

 

Stosowa  miark  Dynacoat  
Nr 1 

     
Pistolet 

 

Dysza Ci nienie robocze 
1.2-1.4 mm 1.7-2.2 bar na wlocie 
  

     
Aplikacja 

 

2 x 1 warstwa 
Na redni  zamkni  warstw , a nast pnie po wskazanym czasie odparowania, 
pe  warstw . 

     
Czas 

odparowania 

 

Mi dzy warstwami Przed suszeniem 
  
5 - 10 minut w 20°C 5 - 10 minut w 20°C 

     
Czas  

schni cia 

 

                          20°C 60°C 

Thinner 420        2  godziny 30 minut    
Thinner Clear Slow         6  godzin 40 minut 

     
Ochrona 

 

Stosuj w ciwe rodki ochrony osobistej 
AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych 
czystym powietrzem. 

   
  Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS 
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Opis Dwukomponentowy lakier bezbarwny spe niaj cy wymagania dotycz ce LZO, przeznaczony do 

stosowania na bazowe lakiery wodorozcie czalne Dynacoat. Odpowiedni zarówno do drobnych 
napraw, jak i do ca kowitego przelakierowania. Ma doskona y po ysk i wygl d, trwa  oraz krótki 
czas schni cia. 

 
 
Produkt i dodatki 
  
 Dynacoat Clear 9000  
 Dynacoat Hardener 420 
 Dynacoat Thinner 420 / Thinner Clear Slow 
  

ciwe pod a 
 

 Wyko czenia fabryczne OEM (po uprzednim przeszlifowaniu powierzchni) 
 Dynacoat Basecoat Waterborne 
  

Proporcja mieszania 
  

 

2 Dynacoat Clear 9000  
1 Dynacoat Hardener 420  

10% Dynacoat Thinner 420 / Thinner Clear Slow  
Stosowa  miark  nr 1  

  
Lepko  

  
 15-18 s DC4 w 20ºC  
  

Dysza pistoletu natryskowego i ci nienie robocze 
    

 Zasilanie grawitacyjne 1.2-1.4 mm 1.7-2.2 bar na wlocie 
HVLP maks. 0.6-0.7 bar na g owicy 

    
Aplikacja 
  
 Na redni  zamkni  warstw . Po czasie odparowania od 5 do 10 minut w 20ºC, na  pe  warstw . 

Na podany czas mog  w du ym stopniu wp ywa  warunki podczas aplikacji. 
  
Trwa  po zmieszaniu 
    
 Thinner 420 30 minut w 20°C  
 Thinner Clear Slow         2 godziny w 20°C  
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Czasy schni cia 
 

 Dynacoat Thinner 420 20°C 60°C 
 Schni cie powierzchniowe 60 minut 10 minut 
 Mo liwo  manipulacji 2 godziny 30 minut 
    
 Dynacoat Thinner Clear Slow 20°C 60°C 
 Schni cie powierzchniowe 90 minut 15 minut 
 Mo liwo  manipulacji 6 godzin 40 minut 
    
 Suszenie promiennikiem podczerwieni 5 minut   (niska moc) 8 minut   (wysoka moc) 

    
Mo liwo  polerowania 
  
 Minimum po 1 godz. od sch odzenia do temperatury otoczenia (po pe nym cyklu suszenia) 
  
Grubo  pow oki 

    
 Przy zalecanej aplikacji (2 warstwy):  45-60 µm 
    

Teoretyczne zu ycie 
    
 Mieszanka gotowa do natrysku przy grubo ci warstwy 1 µm:  ± 522 m²/litr 

 Praktyczne zu ycie materia u zale y od wielu czynników, takich jak: kszta t obiektu, chropowato  pod a, 
metoda nak adania oraz warunki pracy. 

    
Mycie sprz tu 

  
 Zastosowa  Guncleaner lub rozcie czalnik nitrocelulozowy 
  

Przechowywanie 
  

 
Czas przechowywania jest okre lony dla produktu w szczelnym opakowaniu i temperatury 20°C. 
Nale y unika  skrajnych ró nic temperatur. 

 1 rok w 20°C 
  

LZO 

 
2004/42/IIB(d)(420)418 
Limit wed ug wymaga  UE (kategoria produktu: IIB.d) w postaci gotowej do u ycia maks. 420 g/l  LZO. 
Zawarto   LZO dla tego produktu gotowego do u ycia wynosi maksymalnie 418 g/l. 

 
 

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o. 
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b 
Tel: +48 22 3210621 
 
TYLKO DO U YTKU PROFESJONALNEGO 
 
WA NA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie s  wyczerpuj ce na temat produktu, s  za  oparte na obecnym stanie naszej wiedzy 
oraz bie cych przepisach: ka da osoba stosuj ca produkt do innych celów ni  zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej 
pisemnej zgody na jego inne ni  zalecane u ytkowanie stosuje go na w asn  odpowiedzialno  i ryzyko. U ytkownik we wszystkich przypadkach jest 
odpowiedzialny za spe nienie wszystkich czynno ci, zwi zanych z przestrzeganiem obowi zuj cych przepisów i postanowie . Nale y zawsze przeczyta  Kart  
Charakterystyki i Kart  Informacji Technicznej dla danego produktu, je li taka jest dost pna. Niniejsze dane s  zebrane i opracowane na podstawie stanu 
najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowi  one gwarancji w ciwo ci produktu, ani specyfikacji jako ciowej i nie mog  by  
podstaw  do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, e istniej  pisemne 
umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialno ci za stan produktu, jego strat  lub zniszczenie podczas jego 

ytkowania.  Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne s  dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzeda y. Odbiorca zawsze powinien 
da  kopii umowy i przejrze  j  bardzo dok adnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mog  podlega  modyfikacji w wietle zmian w przepisach, stanie 

wiedzy, do wiadczeniu i ci ej polityki rozwoju. Osoba stosuj ca produkt jest zobowi zana do wcze niejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem. 
 
Wspomniane marki produktów w tej Karcie s  znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel. 
Siedziba firmy 
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands.            
www.dynacoat.com                www.dynacoat.pl 
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