
 

FONDO P.U. OLIMPIC 1022.
(nem katalógus termék) 

 
Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A 
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a 
gyártó nem felelős. 
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Termékleírás 
Kétkomponensű poliuretán alapozó, vas- és fafelületre. Nagyon erősen tapad és magas korróziógátló 
hatású. 
 
Felhasználási terület 
Mezőgazdasági gépekre, silókra, általában fém- és vasszerkezetekre alkalmas, valamint amikor a 
poliuretán lakkokkal az újrafestésre rövid idő áll rendelkezésre. Jól csiszolható.  
 
Műszaki jellemzők 
Szín    : fehér 
Kötőanyag tulajdonság  : poliuretán 
Száraz filmréteg  : matt 
Fazékidő   : 3 - 4 óra 
Fajsúly    : 1,32 ± 0,05 g/cm³ 
Keverési arány   : 2:1 súlyban, a 4034 0000 cikksz. edzővel 
Szárazanyag-maradék súlyban : 54 ± 1 % 
Viszkozitás   : 2500  ± 300 mPas 
Elméleti fedés   : kb. 6 m²/kg 2 réteg esetén. 
Tárolási stabilitás 20°C-on : 12 hónap ép csomagolásban 
 
Felhasználási mód 
Felület előkészítése  : lehetőleg homokkal tisztított, de mindenképpen zsír- és rozsdamentes 

  lemezre kell felvinni. 
Felhordás   : szórással, levegőmentesen (airless)  
Szórópisztolyos felhordás : 1,5 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvókával, 3 atm nyomás mellett 
Hígítás i százalék  : 10 ÷ 20% szórással 
Javasolt hígító   : P.U. (cikksz.: 1611.) 
Javasolt vastagság  : nedvesen 100 mikron 
      szárazon  50 mikron 
Száradási idő    : pormentes  : 20 perc 
levegőn 20 ÷ 25°C-on    ragadásmentes : 60 perc 
      teljes száradás : 24 óra 

         
Újrafestés   : 50 ÷ 60 perc elteltével P.U. OLIMPIC lakkal 
      24 óra elteltével egyéb termékkel 
 
 
MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra 
és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és 
teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. 
További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és 
különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ! 
 
 
 


	Termékleírás
	Felhasználási terület
	Műszaki jellemzők
	Felhasználási mód

