
Standocryl VOC Xtra Clear
Univerzální čirý lak



•  Dobrá leštitelnost

• Vynikající lesk a rozliv

• Uživatelsky příjemné aplikační vlastnosti

• Možnost aplikace v 1,5 nebo 2 nástřicích

• Vyhovuje emisním limitům (<420 g/l) 

Standocryl VOC Xtra Clear

Čirý lak Standocryl VOC Xtra Clear 
byl speciálně vyvinut pro použití s 
našimi basislaky Standohyd  
a Standoblue, které vyhovují emis-
ním limitům.

Standocryl VOC Xtra Clear je 
dvousložkový čirý lak, který je vhodný pro 
obzvláště širokou škálu aplikací a využití. 
Je ideální volbou pro vysoce kvalitní celko-
vé a částečné opravy laku, stejně tak pro 
menší opravy MicroRepair.

Nový Standocryl VOC Xtra Clear je přímo 
určen k použití s aditivem Standocryl VOC 
2K Additive. V kombinaci s aditivem se ještě 
více umocňují kladné vlastnosti tohoto uni-
verzálního laku. 

Standocryl VOC Xtra Clear je vhodný pro 
všechny typické druhy lakovacích prací. 

Snadno se nanáší, velmi dobře se rozlévá, 
dosahuje perfektního lesku a velmi snadno 
se leští.  Také se vyznačuje vysokou odol-
ností proti stékání na svislých plochách, což 
zvyšuje lakýrníkovu sebedůvěru.

Standocryl VOC Xtra Clear může být 
jednoduše tužen v poměru 3:1 se všemi 
Standox VOC tužidly a po přidání 5 % 
Standocryl VOC 2K aditiva je připraven ve 
viskozitě vhodné ke stříkání.

Standocryl VOC Xtra Clear je nanášen v 
1,5 nebo 2 nástřicích. Za normálních pod-
mínek v lakovně dosahuje při lakování 
bezchybného, vysoce kvalitního výsledku. 
V závislosti na typu tužidla a velikosti lako-
vané plochy se doba schnutí pohybuje 
mezi 25 a 35 minutami při teplotě objektu 
60 až 65°C.
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Rychlé rozhodnutí: Nový Standocryl VOC Xtra 

Clear zajišťuje při lakování perfektní, vysoce  

kvalitní výsledky. Rychle a bezpečně.

Díky novému čirému laku Standocryl VOC 
Xtra Clear je oprava povrchu v souladu s 
emisními limity, skutečně jednoduchá  
a uživatelsky příjemná.
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