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DAPATKAN HASIL AKHIR MATTE 
YANG SEMPURNA DAN MULUS 

Selalu memberikan hasil matte yang mantap 
dan tahan lama.

2K MS Matting Clear adalah clearcoat matte 
transparan dua-pack yang secara khusus 
dikembangkan untuk memberikan hasil akhir 

matte pada bodi mobil. Cukup pasangkan 
dengan clearcoat Lesonal jenis apa saja untuk 
mendapatkan tingkat matte yang pas sesuai 
keinginan Anda.

KONTROL TINGKAT MATTE YANG PRESISI 
2K MS Matting Clear dapat digunakan bersama clearcoat 
Lesonal jenis apa saja dan dapat dicampur dengan 
perbandingan yang berbeda untuk mendapatkan tingkat 
hasil akhir matte yang tepat–flat sebenar nya, kulit 
bagian luar, semi-kilap atau kilap dari 5–15 gu sampai 
85 gu.

HASIL YANG MENGESANKAN DAN TAHAN 
LAMA
2K MS Matting Clear menjamin hasil akhir yang berbeda 
dan tahan lama di setiap pekerjaan. Anda mendapatkan 
pelapisan maksimum serta permukaan bodi yang kuat 
dan premium di setiap pelapisan. Clearcoat ini juga cocok 
untuk segala jenis perbaikan suku cadang dan tetap awet 
dalam kondisi lingkungan yang buruk.
 

REPARASI LEBIH CEPAT DENGAN WAKTU 
PENGERINGAN LEBIH SINGKAT
Dengan kemampuan pengeringan cepat dengan oven 
2K Matting Clear (20 menit pada suhu 60°C), Anda 
bisa menghemat waktu dan mengurangi biaya energi 
keseluruhan. Juga memungkinkan Anda untuk memenuhi 
waktu penyelesaian singkat dengan peningkatan 
kecepatan dan produktivitas. 

KONTROL MATTE YANG PRESISI 
Atur perbandingan campuran untuk memperoleh 
tingkat matte yang berbeda 

TAHAN LAMA
Dapatkan perlindungan maksimum dan hasil 
akhir tahan lama di setiap pengerjaan

WAKTU PENGERINGAN LEBIH 
SINGKAT
Pengeringan oven yang cepat mempersingkat 
waktu pengerjaan



FITUR MANFAAT

Dapat dicampur dengan berbagai rasio untuk 
mendapatkan tingkat hasil akhir matte yang tepat

Cocok digunakan untuk segala jenis perbaikan pada 
suku cadang mobil  

Kontrol tingkat matte yang mudah dan presisi

Menghadirkan perbaikan mantap dengan hasil akhir 
matte yang cocok untuk berbagai jenis perbaikan  

Cocok dengan segala jenis clearcoat Lesonal Fleksibilitas dan kenyamanan yang sesuai dengan proses 
perbaikan Anda saat ini

Menghadirkan perlindungan maksimum dan retensi kilap 
yang tahan lama

Sangat tahan bahan kimia dan cuaca

Menawarkan perlindungan yang efektif, berkualitas 
tinggi dan tahan lama untuk pekerjaan perbaikan Anda

Peningkatan kepuasan pelanggan

Pengeringan cepat dengan oven (20 menit pada suhu 
60 °C)

Produktivitas lebih tinggi dengan waktu yang lebih 
singkat

Proses perbaikan lebih cepat

Menghemat waktu, usaha dan biaya keseluruhan



PANDUAN REFERENSI CEPAT
2K MS MATTING CLEAR 

Untuk hasil matte yang konsisten, tahan lama dan luar biasa, kunjungi www.lesonal.com

Rasio 
Pencampuran

5 2K MS Matting Clear
2 Lesonal 2K Hardener 720 atau 728
0,5 Lesonal Multi Thinner 810

Peralatan Pengaturan spraygun:
1,3–1,5 mm

Tekanan aplikasi:
1,7–2,2 bar pada air inlet
HVLP maks 0,7 bar pada air cap

Aplikasi Lapisan 2 x 1
Aplikasikan dua lapisan; biarkan lapisan pertama mengering sebelum 
mengaplikasikan lapisan kedua

Flash-off Di antara lapisan:
5–10 menit pada suhu 20°C

Waktu 
pengeringan

8 jam pada suhu 20°C
20 menit pada suhu 60°C  


