SMALTO MANO UNICA IDRO

0896.

Egyrétegű vizesbázisú fedőlakk
16/10/08

LRB/nz

Termékleírás
Vizesbázisú egyrétegű selyemfényű fedőlakk. Gyorsan szárad. Kültéri és beltéri használatra egyaránt
alkalmas, valamint a vizesbázisú és oldószeres Barrierre védő fedőbevonatot képez.
Az ADVANCE HT. színkeverő rendszerrel színezhető.

Műszaki jellemzők
Szín
Kötőanyag tulajdonság
Száraz filmréteg
Viszkozitás
Kiadósság*
Tárolási stabilitás

: a RAL színkártya színei
: akril diszperzió
: selyemfényű – 30 ÷ 40 gloss (Gardner 60°)
: 2500 ÷ 3500 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4
: 7 ÷ 8 m²/kg két rétegben
: 12 hónap hibátlan edényben, hűvös, száraz helyen és hőforrástól
távol
* A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.
Megj.: 20°C-on mért adatok.
A termék megfelel a 2004/42/EK-IIA (d) irányelvnek, max. VOC tartalma 150 g/l alatt van. (2007.)

Felhordási mód:
Általános feltételek

Felületelőkészítés

A termék elkészítése

: A vizesbázisú festékbevonatok beszívóképessége kisebb, mint az
oldószeres termékeké. Így a felület tisztítását gondosan kell
elvégezni, mivel ez alapvető feltétele annak, hogy a festés jól
sikerüljön.
: VASFELÜLET: Gondosan el kell távolítani mindenféle rozsda-,
gálma- és zsírnyomot SA2 fokozatú homokszórással vagy gondos
mechanikai tisztítással, majd vizes detergens oldatokkal vagy szerves
oldószerekkel gondosan meg kell tisztítani és zsírtalanítani kell a
felületet. Kültéri használathoz oldószeres epoxi alapozót vagy a 0872.
cikksz. FONDO EPOX IDRO-t kell felvinni. Beltéri használatra a
SMALTO MANO UNICA IDRO a megcsiszolt fémfelületre közvetlenül
felvihető. Ha kitűnő eredményt akarunk elérni, akkor a felületet
előzőleg a 0802. cikksz. FONDO R.E. IDRO-val egy rétegben vonjuk
be.
HORGANYZOTT LEMEZ: nagyszemcsés scotch brite-tal vagy gyenge
csiszolással gondosan kezeljük le a felületet, majd oldószerrel
zsírtalanítsuk és vonjuk be epoxi alapozóval vagy a FONDO EPOX
IDRO-val. A SMALTO MANO UNICA IDRO a gondosan előkészített
horganyzott felületre közvetlenül is felhordható.
ALUMÍNIUM: A nem krómozott vagy foszfokrómozott felületeke
előzőleg csiszolással vagy más megfelelő eljárással durvává kell
tenni, oldószerrel zsírtalanítani kell és epoxi alapozóval be kell vonni
a fent leírtak szerint.
: Gondosan el kell keverni amíg egységes állaga és színe lesz.

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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: levegőporlasztásos szórás 1,3 ÷ 1,5 mm átmérőjű fúvókával és
3 ÷ 4 atm. nyomás mellett.

Hígítás

: 10 ÷ 15 %-ban deionizált vagy alacsony keménységi fokú vízzel.

Javasolt rétegvastagság

: 30 ÷ 40 µm szárazon, ami két réteggel érhető el. A második réteget
csak akkor szabad felvinni, ha az első rétegből a víz tökéletesen
elpárolgott.

Száradási idő 20°C-on és
65%-os relatív páratartalom
mellett

: pormentes
nyommentes
teljes kikeményedés

: 10 perc
: 1 óra
: 24 óra

MEGJEGYZÉS:
Ezzel a termékkel bevont felületek csak a felhordást követő 24 óra elteltével, vagy teljes
kiszáradás után kerülhetnek kültérre.
Ködös vagy esős időben, ill. 75% relatív páratartalom fölött nem szabad felhordani.
A felület és a környezet hőmérséklete + 5 és 35°C között legyen.
NEM FAGYÁLLÓ. A terméket + 5 és 35°C közötti hőmersékleten kell tárolni.
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!

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.
IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV) Italy - tel. +39 0438 4548 - fax 0438 454915 - www.impa.it - info@impa.it

2. / 2. oldal

