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Termékleírás
A HIVERY VHS egy kétkomponensű áttetsző akril lakk, nem sárgul, kiváló minőségű,
szárazanyagtartalma nagyon magas és VOC tartalma alacsony. Könnyen felvihető, gyorsan szárad, nagy
keménységű és magas csillogású.
A hozzátartozó két edző lehetővé teszi, hogy a mindenkori munkának legjobban megfelelő kerüljön
felhasználásra, maximális rugalmasságot biztosítva ezzel a felhasználás területén.
Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a hagyományos lakkokhoz viszonyítva kevesebb réteg
felvitelével egy jól telített, vastag filmréteg keletkezik, és a felhasznált matt alaptól függetlenül minden
kétrétegben történő festékfelvitel esetében a végeredmény kiváló lesz.

Felhasználási terület
Jó minőséget igénylő gépkocsik fedőbevonatára.

Műszaki jellemzők
Szín
Kötőanyag tulajdonsága
Termék típus
Fazékidő
Száraz filmréteg
Szárazanyag-maradék súlyban

: áttetsző, színtelen
: akril/izocianátos gyanták
: kétkomponensű, a 4342./4341. cikksz. INDURITORI edzővel
: kb. 2 óra
: csillogó – 95 gloss (Gardner 60°C)
: „A” rész
: 52% ( ± 1)
„B” rész
: 54% ( ± 1)
katalizálva
: 53% ( ± 1)
Fajsúly
: „A” rész
: 0,99 kg/l (± 0,02)
„B” rész
: 1,00 kg/l (± 0,02)
Viszkozitás
: „A” rész
: 110" (± 20") Coppa ISO-DIN 4
Kiadósság
: 8 ÷ 10 m²/l
Tárolási stabilitás
: 24 hónap ép csomagolásban
* A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.
MEGJ.: 20°C-on mért adatok

Felhasználási mód
Felület előkészítése

: a felület száraz, tiszta, olaj-, zsír- és szilikonmentes legyen.

A termék elkészítése

: a két komponenst az alábbi arányban kell elkeverni:
súlyban
térfogatban

„A” rész : 1341 0000 HIVERY VHS
2 rész
2 rész
„B” rész : 4342 0000 INDUR. NORMALE (normál)
1 rész
1 rész
vagy : 4341 0000 INDUR. RAPIDO (gyors)
1 rész
1 rész
A tökéletesen elkevert keveréket 25" ÷ 35" Coppa ISO-DIN 4-ig
(16" ÷ 18" FORD 4) kell hígítani, és hagyományos eljárással
felvinni.
Felhordás

: levegőporlasztásos szórópisztoly: 1,3 – 1,6 mm átmérőjű
fúvóka, 2,5 ÷ 3,5 bar nyomás

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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Hígítás

: A termék jó felhordhatása érdekében max. 10%-os hígítást
ajánlunk a 1653. cikksz. Standard DILUENTE PER ACRILICI,
vagy a lassúbb 1648. cikksz. termékkel.

Javasolt rétegvastagság

: 60 ÷ 70 μm szárazon

Száradási idő levegőn (20°C-on)

: pormentes
: kb. 20 perc
teljes száradás : kb. 10 óra

Szárítókamrában

: zsugorodási idő : 5 ÷ 10 perc környezeti hőmérsékleten
égetési idő
: 30 perc 60°C-on

Edző használata

: Térfogatban és súlyban 2:1 arányban katalizálni az évszaknak
és az elvégezendő munkának legjobban megfelelő edzővel :

- normál edző

: cikksz.: 4342 0000
Lassúbb, de jobban teríthető, a meleg évszakban használatos,
Valamint kemencében való szárításhoz és amikor nagy felületet
festéséhez.

- gyors edző

: cikksz.: 4341 0000
Általános felhasználásra, az átmeneti évszakokban, közepes
nagyságrendű munkákhoz, levegőn és kemencében történő
szárítás esetén.

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!
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