TURAPORI ASTURIA

1073.

Nitro bázisú póruskitöltő bútorfestéshez
14/05/07

LRC/nz

Termékleírás
A TURAPORI ASTURIA egy könnyen csiszolható és gyorsan száradó egykomponensű színtelen
alapozó.
Felhasználási terület
A TURAPORI ASTURIA a fabútorok festési rendszerében alkalmazható, amikor jó kitöltőképességre és
könnyű megmunkálhatóságra van szükség.
Műszaki jellemzők
Szín
Kötőanyag tulajdonsága
Száraz flmréteg
Fajsúly
Viszkozitás
Anyagszükséglet
Tárolási stabilitás
Megj.: 20°C-on mért adatok
Felhordási mód
Felületelőkészítés

: színtelen
: alkid-nitrocellulóz
: matt
: 0,94 kg/l (± 0,02)
: 30 ÷ 40 Coppa ISO-DIN 6
: 8 ÷ 10 m²/l rétegenként, a fa típusától függően
: ép csomagolásban 12 hónap

: A felület száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes legyen. A régi
festéket a nyers fafelütetig el kell távolítani.
A TURAPORI ASTURIA-t egy vagy két rétegben kell felvinni.
Két óra múlva meg kell csiszolni, majd pormentesíteni kell a
felületet, ezután le lehet festeni.

A termék előkészítése

: Addig keverni, amíg egységes állaga nem lesz.

Felhordási eljárás

: Levegőporlasztásos dukkozópisztollyal : 1,5 ÷ 1,7 mm átmérőjű
Fúvókával, 3 ÷ 4 atm. nyomás mellett.

Hígítás súly/térfogat

: 20%-ban a 1616. cikksz. DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
termékkel

Levegőn száradás (20°C-on)

: Pormentes
: 10 perc
Ragadásmentes : 20 perc

Csiszolhatóság

: 2 óra múlva

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 !

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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