INFORMAČNÝ LIST
Symbol výrobku: 0600-444-007
Názov výrobku: BEZFAREBNÝ LAK NA POKOVOVANIE PP

BEZFAREBNÝ LAK NA POKOVOVANIE PP
Opis výrobku: Jednozložkový náter na báze vysokokvalitných živíc. Bezfarebný produkt sa vyznačuje vysokým
leskom, pomerne krátkym časom zasychania a veľmi dobrou priľnavosťou k povrchu. Odporúča sa ako podkladový
lak na pokovovanie elementov z polypropylénu.
ODPORÚČANÉ POUŽITIE
- Na lakovanie plastov typu PP.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Hustota (pribl.), kg/dm3
Odporúčaná hrúbka jedného náteru, µm
Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy, µm
Doba zasychania (pri 20 °C): stupeň 1 (prachosuchý), min
Teoretická výdatnosť pre náter hrubý 25m, dm3/m2
Viskozita, DINØ4, sek
VOC vo výrobku pripravenom na použitie, g/l, menej ako
Odporúčaný počet vrstiev

0,92
20 – 30
10 – 15
5
21
840
1

LESK POVRCHOVEJ ÚPRAVY lesklý
FARBY bezfarebný
SPÔSOB APLIKÁCIE
Dôkladne premiešať v pôvodnom obale.
Metóda aplikácie výrobku
Jedna vrstva, striekanie pištoľou:
•
priemer trysky
1,0 – 1,2 mm
•
nástrekový tlak
3,0 – 4,0 atm
Riedidlo s označením: 0602-50-012, butyl acetát, acetón. Výrobok je zriedený na nástrekovú viskozitu.
Rozpúšťadlo na čistenie aparatúry: Riedidlo s označením: 0602-50-012
SPÔSOB POUŽITIA
Podklad
Plast je potrebné odmastiť a zbaviť akýchkoľvek nečistôt, pretože sú hlavnou príčinou vzniku chýb náteru
Následné maľovanie
Nátery 1K a 2K firmy ALMA-COLOR
Podmienky počas maľovania:
teplota podkladu min. 10 °C,
funkčné vetranie.
ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU: 12 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom obale.
Vyššie uvedené informácie netreba považovať za úplné alebo vyčerpávajúce. Uvedené informácie sa opierajú o laboratórne skúšky a
praktické skúsenosti a sú v súlade s našim know-how. Ako výrobca nie sme schopní monitorovať podmienky, v akých sa výrobok používa,
ani mnohé iné faktory, ktoré ovplyvňujú konečný efekt jeho využitia a používania. Nezodpovedáme za akékoľvek škody spôsobené používaním
výrobku v rozpore s odporúčaniami alebo na nesprávne účely.
Vyhradzujeme si právo na zmenu návodu bez predchádzajúceho oznámenia.

POZOR! Výrobok určený na profesionálne použitie v priemysle. Informácie týkajúce sa bezpečného používania
výrobku sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.
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