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Adicionar 3.5% (do peso) de endurecedor.
Nunca sobredosear!
Misturar de maneira intensiva.
Se necessário, adicionar max. 5% Diluente.

Apenas lixar em seco.
P80 -> P180 -> P280 

Diâmetro do bico (mm) Pressão de pintura (bar)
Pistola de gravidade

Demãos / Espessura da camada
(µm)

Vida da mistura (min)

Tempo de secagem
(min)

Evaporação (min)

Sanding :

20°C

HVLP

Relação de mistura

/

DADOS DE APLICAÇÃO

Ver informação do fabricante

Ver informação do fabricante

Os dados técnicos desta publicação são baseados nos nossos
conhecimentos actuais e oferecem, sem compromisso, uma imagem das possibilidades de aplicação.
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Para velhas camadas de tinta, betume poliéster e metal. .

Resinas poliéster não saturadas e endurecedor baseado em peróxido.

um poliester pistolavel de 2 componentes com muito boas capacidades de
enchimento (400-500 microns), endurecimento rapido, facil de lixar e excelente
adesao. Secagem: Infra vermelhos 19-12min. (distancia: ver info fabricante).

Endurecedor especial (incluído), Diluente.

Chapa lixada e desengordurada, camadas de epoxy e poliéster completamente
curadas.  Não usar em aluminio, aço galvanizado, washprimer e termoplásticos
acrílicos (TPA).

-

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

INFORMAÇÃO DOS PRODUTOS

Área de aplicação

Substratos

Fundos

Materiais de acabamento

Limpeza de equipamento
Validade (anos)

1.7
Vaso fechado: 31°C (87.8°F)
-

-

Cinza.

:
:
:

:
:
:

Propriedades físicas Peso específico g/cm
Ponto de inflamação 
Conteúdo de substancias 
sólidas.
Rendimento
Brilho
Cor

Lava Pistolas

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

Subcategoria de produtos
(do directiva 2004/42/CE) e
conteúdo máx. de COV (ISO
11890-1/2) pronto a usar

IIB/c. Primários - Aparelhos e Primários condicionadores. Valores limites da
EU: 540g/l. (2007)
Este produto contém um máximo de 250 g/l de COV.

:VOC code
:

Regulamentos da UE

1

(Em condições normais de armazenagem e latas fechadas).

Base química

Propriedades gerais

Produtos auxiliares
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