
Lesonal Cool Clear AS
Více možností schnutí, s vynikajícími parametry  
schnutí na vzduchu.

Zjistěte více na stránkách www.lesonal.comZjistěte více na stránkách www.lesonal.com

Skvělý povrch. Rychle.Skvělý povrch. Rychle.

Rychleschnoucí čirý lak Cool Clear AS od společnosti Lesonal je nový univerzální přítel pro autolakovny.
Díky jeho široké řadě skvělých vlastností , od schnutí přes noc na vzduchu, až po krátkou dobu zasychání proti ulpívání prachu , jej 
mohou firmy všech velikostí využít pro snížení spotřeby energie a zvýšení produktivity práce.

Vlastnosti Výhody
Schne při pokojové teplotě

•  Snižuje náklady za energie
•  Uvolňuje vytížení lakovacích kabin
•  Umožňuje zvýšit objem prací

Rychlé schnutí při různých teplotách
•  Pomáhá autolakovnám efektivněji využívat lakovací kabiny
•  Snižuje náklady za energie
•  Větší flexibilita znamená vyšší produktivitu

Rychlé zasychání •  Nízké riziko ulpívání  prachu
•  Zkracuje dobu leštění 

Delší doba použitelnosti •  Snižuje odpad
•  Méně času nutného pro míchání

Široké možnosti použití •  Možnost oprav se schnutím na vzduchu
•  Ideální pro bodové opravy a techniky expresních oprav

Odolný proti poškrábání  •  Vysoká odolnost vůči oděru 

Rychleschnoucí. 
Snižuje náklady.



Skvělý povrch. Rychle.

Schne při pokojové teplotě. 
Rychle.
Cool Clear AS je nový flexibilní čirý lak od společnosti Lesonal s vynikajícími vlastnostmi schnutí na vzduchu pro lepší univerzálnost. 
Je vhodný pro různé druhy oprav a poskytuje rychlé zaschnutí proti ulpívání prachu  i při pokojové teplotě, takže karosárny mohou být 
flexibilnější, snížit náklady za energii a zlepšit efektivitu.

Flexibilní teplota schnutí snižuje 
náklady za energii
Cool Clear AS je perfektním řešením pro 
autolakovny, které chtějí co nejlépe využit 
svou cennou energii. Autolakovny mohou 
snadněji reagovat na nejvíce a nejméně 
vytíženou dobu během typického pracov-
ního týdne a optimalizovat použití energie 
bez ohledu na pracovní zátěž. 
Například tím, že ponecháte poslední 
zakázku na konci dne schnout na vzduchu 
(nebo přes noc) a můžete vypnout lakova-
cí kabinu.

Nízké riziko ulpění prachu
Lesonal navrhl lak Cool Clear AS tak, aby 
byla doba schnutí do stavu, kdy se nelepí 
prach, co nejkratší.
Při teplotě okolního prostředí je doba 
schnutí pouhých 5 minut, zatímco při 
teplotě 40 °C je tato doba pouhé 3 minuty 
a 2 minuty při teplotě 60 °C. 
Pro autolakovny to znamená méně ruční 
práce nutné pro leštění, což šetří čas a 
peníze.

Širší spektrum oprav, více zakázek
Cool Clear AS také znamená, že firma 
může rozšířit rozsah a různorodost oprav, 
které poskytuje. 
Parametry schnutí poskytují autolakovnám 
větší flexibilitu, a umožňují jim získat co 
nejvíce z technik expresních oprav a bodo-
vých oprav, které zvýší produktivitu.
Na konkurenčním trhu může tato flexibilita 
přinést lepší výkonnost nebo zisk. 

Delší doba použitelnosti pro menší 
odpad.
Pro autolakovny platí, že čas jsou peníze, 
proto je skvělou zprávou, že nový Cool 
Clear AS má dlouhou použitelnost.

Použitelnost až čtyři hodiny při pokojové 
teplotě může představovat významné 
úspory. 
To znamená méně odpadu než u porovna-
telných výrobků. 
Kromě toho je zapotřebí méně míchání, 
proto lakýrníci ušetří cenný čas, který mo-
hou strávit na jiné ziskovější práci.

Stručná příručka

Míchací poměr
 2 Cool Clear AS
 1 Cool Clear AS Hardener
 10-20 ředidlo Multi Thinner

Míchací pravítko

D
Tryska stříkací pistole
1,2 – 1,4 mm

Aplikační tlak:
1,7 – 2,2 bar*
HVLP: max. 0,7 na vzdušníku*
* viz uživatelská příručka stříkací pistole

Aplikace
 2 x 1 vrstva

Doba odvětrání
Mezi vrstvami
3–5 minut při 20 °C

Před nuceným sušením
3 – 5 minut při 20 °C

Doba zaschnutí proti ulpívání prachu
20 °C: 5 minut
40 °C: 3 minut
60 °C: 2 minut

Doba schnutí do leštění:
20 °C: 3 hodin
40 °C: 70 minut
60 °C: 9 minut

Cool Clear AS


