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Termékleírás
Egykomponensű gyorsan száradó alvázvédő festék. A légköri viszontagságoknak rendkívül jól ellenáll.
Felhasználási terület
Elsősorban az ipari karosszéria területén alkalmazható a vasból készült részeken és a kocsialvázakon.
Műszaki jellemzők
Szín
: piros és fekete
Kötőanyag tulajdonsága
: módosított akid
Száraz filmréteg
: fényes
Csillogás
85 – 90 Gloss 60º
Szárazanyag-maradék súlyban
: 63% ( ± 1)
Fajsúly
: 1,15 kg/l (± 0,05)
Viszkozitás
: 150 – 250” Coppa ISO_DIN 6
Elméleti fedés∗
: 5 – 6 m²/kg két rétegben
Tárolási stabilitás
: 12 hónap hibátlan edényzetben
∗
A kiadósságot sima és szabályos felületre javasolt vastagság szerint számították ki.
Megj.: 20°C-on mért adatok
Felhordási mód
Felületelőkészítés

:

A fémfelületetről mechanikai tisztítással, majd oldószeres
zsírtalanítással gondosan el kell távolítani mindenféle
rozsda-, gálma- és zsírnyomot, valamint nedvességet.
A korrózióellenállás fokozása céljából SA2.5 fokos
homoktisztítást kell végezni, és első rétegként felhordani a
1014. cikkszámú CONIT korrózziógátló terméket.

A termék elkészítése

:

Addig kell keverni, amíg a szín egyenletes nem lesz.

Felhordási mód

:

Hígítás

:

- 1,4 ÷ 1,7 mm-es fúvókájú levegővel kevert pisztoly, 3 ÷ 4
atm. nyomás mellett
- airless pisztoly
15 ÷ 20%-ban a 1605. cikkszámú DILUENTE NITRO-val

Javasolt rétegvastagság

:

50 ÷ 60 µm szárazon, két rétegben felhordva

Száradási idő levegőn (20ºC-on)

:

Pormentes
Fogásbiztos
Teljes kiszáradás

: 30 perc
: 6 óra
: 24 ÷ 36 óra

Átfesthető
: Nedves a nedvesre eljárással, vagy a teljes kiszáradás után
Megj.:
Jelentős páratartalom és túlzott rétegvastagság a felhordott filmréteg kikeményedését
késleltetheti.
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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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 érdekében. További műszaki
tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás
esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

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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