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Dadać maksymalnie 3.5% (wg.wagi) Utwardzacza.
Nie przekraczać limitu!
Dokładnie wymieszać.
Dodać w razie potrzeby 0-5% Rozcieńczalnika.

Szlifowanie tylko na sucho.
P80 -> P180 -> P280

Średnica dyszy (mm) Ciśnienie natrysku (bar)
Zasilanie grawitacyjne

Warstwy natryskowe / grubość
warstw (µm)

Dopuszczalny okres
użytkowania (min.)

Czas schnięcia (min.)

Odparowanie (min)

Sanding :

20°C

HVLP

Proporcje mieszania

/

DANE APLIKACYJNE

Zobacz informacje producenta

Zobacz informacje producenta

Dane techniczne zawarte w tej publikacji są oparte na naszej aktualnej wiedzy i niezobowiązująco prezentują
propozycje różnych zastosowań.
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Stare warstwy lakieru, filler poliestrowy oraz goły metal.

Nienasycone żywice poliestrowe oraz utwardzacz na bazie nadtlenku.

Dwuskładnikowa szpachla natryskowa z dobrymi właściwościami wypełniającymi
(400-500 µm), szybko twardniejący, łatwy do szlifowania/matowania o wysokiej
lepkości. Suszenie:I.R. 10-12 min.(Odległość: patrz dane producenta).

Specjalny utwardzacz (wewnątrz), Rozcieńczalnika.

Odtluścić i przeszlifować goły metal i nalożyć bezpośrednio epoxy primer i kit
szpachlowy.                         Nie wykorzystywać na aluminium, galwanizowaną
stal, washprimer i termoplastyczne akryle (TPA).

-

Washprimers, Epoxy Primers, 2K/ MS/ HS Fillers

INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Obszar zastosowania

Podłoże

Podkład

Materiały wykończeniowe

Czyszczenie sprzętu
Czas przechowywania (lata)

1.7

Tygla zamkniętego: 31°C (87.8°F)

-

-

Szary.
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Właściwości
fizykochemiczne

Ciężar właściwy g/cm 
Temperatura zapłonu

Zawartość substancji stałych
Wydajność
Połysk
Kolor

Matt

Gun Cleaner

2004/42/IIB(c)(540)(205)

Product Subcategory
(according directive
2004/42/EC) and
max. VOC content (ISO
11890-1/2) of the ready to
use product

IIB/c. Podkład - Szpachlówka / wypełniacz i ogólny podkład (metal). Wartości
limitów UE: 540g/l. (2007)
Produkt ten zawiera maksymalnie 250 g/l VOC.

:VOC code
:

Przepisy UE

1

(w normalnych warunkach magazynowanych i nieotwartych puszkach).

Baza chemiczna

Ogólne własności

Materiały pomocnicze

Dane techniczne zawarte w tej publikacji są oparte na naszej aktualnej wiedzy i niezobowiązująco prezentują
propozycje różnych zastosowań.
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