
data aktualizacji:4-3-2015

INFORMACJE OGÓLNE:

KOMPONENTY: CZASY ODPAROWANIA ROZPUSZCZALNIKA I SCHNIĘCIA:
6133 White GS903
6135 Light Grey GS905
6137 Mid Grey GS907 ND. 2-3 ND. ND. 12-20

SUBSTRATY:
- Podkłady elektroforetyczne OEM do wygładzania surowego metalu
- Stal surowa
- Stal ocynkowana
- Aluminium

CZYSZCZENIE:
Nie dotyczy

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

DANE FIZYCZNE:
- Wygładzanie: brak konieczności wygładzania przy użyciu podkładu na przetarcia

WSPÓŁCZYNNIK MIESZANIA:
Nie dotyczy

ciężar właściwy (g/l)
DODATKI:
Nie dotyczy

ŻYWOTNOŚĆ w temp. 20°C / 68°F:
ND.
ND.

USTAWIANIE PISTOLETU:

NAKŁADANIE:

Kolor

             6133/6135/6137 Valspar Grey shade 1K primer  

Naczynie ciśnieniowe Nie dotyczy

Matowy

HVLP Nie dotyczy

Nie dotyczy

utwardzacz

otwieranie (mm) ciśnienie powietrza (psi/bary)

żywotność (min)

Dane na tej karcie reprezentują typowe wartości. Ponieważ zmienne nakładania są głównymi czynnikami wydajności produktu, informacja ta powinna służyć jedynie jako instrukcja ogólna.  Firma Valspar nie zakłada zobowiązania ani odpowiedzialności za wykorzystanie 
tej informacji.  JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE UZGODNI INACZEJ W FORMIE PISEMNEJ, VALSPAR NIE GWARANTUJE, W SPOSÓB WYRAŻONY LUB DOROZUMIANY I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ 
SPRZEDAWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYCIA ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. FIRMA VALSPAR NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA USZKODZENIA SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB BĘDĄCE 
NASTĘPSTWEM.   
Jedynym działaniem w przypadku wady tego produktu jest wymiana wadliwego produktu lub zwrot ceny jego zakupu, według własnego uznania. © 2012 The Valspar Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1-3 warstw 15-35 mikronów
0,06-1,4 mil

HE Nie dotyczy
Podawanie przez zasysanie

Magazynowanie/trwałość:
W normalnych warunkach magazynowania 10°C - 30°C / ( 50°F - 90°F) dziesięć lat 
(pojemnik nieotwarty)

Użyć ochrony dróg oddechowych (zalecamy bezwzględnie użycie maski oddechowej 
z doprowadzeniem świeżego powietrza). 

UWAGI:
Nie stosować, jeśli punkt rosy podłoża wynosi poniżej 3˚C
Wilgotność względna nie może przekraczać 85%

Podawanie grawitacyjne Nie dotyczy

 - Umyć powierzchnię wodą z łagodnym detergentem
 - Spłukać powierzchnię wodą i osuszyć

Suszenie 
wymuszone w 

temp. 60˚C 
(140˚F)

1 m² / 400 ml/ 25 μm
właściwości fizyczne

Biały / szary / ciemno szary

1,052

% obj. substancji stałej
<-18°C (<-0,5°F)

 - Oczyścić powierzchnię przy użyciu środka do usuwania silikonu, a następnie 
przetrzeć do sucha przy użyciu czystej szmatki zanim produkt odparuje

Temperatura zapłonu w 
zamkniętym pojemniku

Wydajność
Połysk

Podkład na przetarcia w aerozolu 1K w odcieniu szarym do stosowania na surowym metalu na małych powierzchniach po operacji wygładzania oraz przed nakładaniem powłok 
nawierzchniowych

utwardzacz
czas 
odparowania 
rozpuszczalnika 

bezpyłowość 
(min)

czas suszenia do 
polerowania (min)

czas suszenia do 
przenoszenia (min)

Suszenie na 
powietrzu     

ŻYWOTNOŚĆ w 
temp. 20°C / 

68°F

Przepisy UE
Kod VOC 2004/42/IIB(e)(840)(791)
podkategoria produktu (zgodnie z 
dyrektywą 2004/42/WE) i maks. 
zawartość VOC (ISO 11890-1/2) 
produktu gotowego do użycia

IIB/e. Powłoki specjalne – wszystkie rodzaje. 
Wartości graniczne UE: 840 g/l (2007) Ten 
produkt zawiera maksymalnie 791 g/l VOC
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