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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 
A PROTECTION ONE vinil gyanta alapanyagú lehúzható védő-lakkfestéket gyors száradás és kiváló 
rugalmasság jellemzi. 
 
Felhasználási terület 
Olyan fémrészekre ajánlott, amelyeket átmenetileg védeni kell a víztől, nedvességtől, piszoktól, olajtól, 
portól stb. 
Különösen alkalmas a festőkabinok, szárítókemencék, fényezőműhelyek belső falaira stb., ahol lehetővé 
teszi a falfelületre lerakódó por- és festékréteg rendszeres eltávolítását, és ezzel biztosítja a felület 
tökéletes tisztántartását. 
 
Műszaki jellemzők 
Szín    : áttetsző, fehér, halványkék 
Kötőanyag tulajdonsága : vinil 
Száraz filmréteg  : matt 
Szárazanyag-maradék súlyban : 15% ( ± 2)  
Fajsúly    : 0,94 kg/l ( ± 0,05) 
Viszkozitás   : 30" ( ± 5") Coppa ISO-DIN 6 
Elméleti fedés   : 8 ÷ 10 m²/l 
Tárolási stabilitás  : 12 hónap ép csomagolásban  
Megj.: 20°C-on mért adatok 
 
Felhordási mód 
Felület előkészítés  : a felületről az előző festékmaradékot gondosan el kell távolítani. 
A termék elkészítése  : addig kell keverni, amíg a színe és az állaga egységes nem lesz. 
Felhordás   : - szórópisztollyal 1,4 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvókáva 3 ÷ 4 atm nyomás 

  mellett, 
  - ecsettel 

Javasolt hígító   : 10%-ban a 1605. cikksz. DILUENTE NITRO-val a szórófelhordáshoz, 
       5%-ban ecsetes felhordáshoz 
Javasolt rétegvastagság : egy egybefüggő és tartós réteg létrehozásának megfelelően.  
Száradási idő 20 C°-on  : pormentes   : 3 perc 
      ragadásmentes : 10 perc 
      teljes száradás : 1 óra 
 
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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