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Termékleírás
Egykomponensű, csiszolható karosszéria szórókitt. Vizesbázisú, könnyen csiszolható, gyorsan szárad és
a felületre jól tapad. Jó kitöltőképesség és alacsony adszorpció jellemzi.
Bármilyen felületre felvihető (lemez, régi festékréteg, poliészter kitt, horganyzott lemez, műanyag), és a
karosszéria területén használt valamennyi, víz- és oldószerbázisú lakkfestékkel felülfesthető.
Felhasználási terület
Minden olyan karosszéria munka, ahol a normál oldószeres alapozók helyett egy nem gyúlékony,
vizesbázisú, nem káros és kellemetlen illatoktól mentes szórókittre van szükség ugyanolyan biztosan
kimagasló eredményt elérve.
Műszaki jellemzők
Szín
Kötőanyag tulajdonsága
Szárazanyag-maradék súlyban
Fajsúly
Viszkozitás
Kiadósság
Tárolási stabilitás
Megj.: 20°C-on mért adatok
Felhasználási mód
Felületelőkészítés

: szürke
: akril és sztirolakril diszperzió
: 62 % (± 1)
: 1,37 kg/l (± 0,02)
: 1500 (± 500) mPas Brookfield RVT rpm 20 s 4
: a felvitt rétegvastagságtól függően
: 1 év hibátlan edényzetben

: A felület tiszta és pormentes legyen. Semmiféle zsírfolt vagy
olajnyom ne legyen rajta, és egy kissé érdesre kell csiszolni.
A régi festékbevonatot szilikonmentesítő oldószerrel, a 1618.
cikksz. DILUENTE NITRO-val, jól le kell mosni, hogy a szilikonos
fényező anyag minden nyoma eltűnjön.

A termék elkészítése

: Addig kell keverni, amíg egységes színe és állaga nem lesz.

Felhordás

: ejtőtartályos pisztollyal:
normál típus: fúvóka átmérője 1,5-1,8 mm - nyomás 2-3 bár
HVLP típus : fúvóka átmérője kb. 1,5 mm - nyomás 0,5 bár
Több rétegben keresztezve kell felvinni, amíg a kívánt vastagságot
el nem érjük.

Hígítás

: A termék használatra kész állapotban kerül forgalomba.
Ha vékony rétegekben akarjuk felhasználni normál csapvízzel
hígítható max. 5 %-os arányban.

Ajánlott vastagság

: szigetelőként 50 µm
alapozóként 100 µm

Száradási idő

: száraz 100 µm rétegvastagság esetén:

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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levegőn 20 C°-on, jó szellőztetés mellett 4 óra

Száradás kemencében

: 15 perc zsugorítás, majd 60 C°-on 30 perc

Száradás infra hősugár mellett : kb. 15 perc
Csiszolhatóság

: szárazon P320-as csiszolópapírral pasztellakkok felhasználása
esetén, P400-500-as csiszolópapírral metállakkok esetén

Újrabevonás

: közvetlenül csiszolás után, bármilyen lakkal

MEGJ.: FAGYRA ÉRZÉKENY!
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