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יסוד אקרילי חד רכיבי בעל כושר מילוי והגנה אנטי קורוזובית למתכת, היצמדות מעולה   תיאור המוצר:

 .PVCלמגולוון, אלומיניום, נירוסטה ו 

 רכב, שערים, מוצרי היי טק ועוד. לצביעת עגלות, נגררי שימוש:

 אקרילי בסיס: 

 מט ברק :

 51% במשקלאחוז מוצקים : 

 DINמ"מ  4שניות ב  45:   (DIN 53 211צמיגות )

 יבש מיקרון 40 ק"ג ב /מ"ר 7.5 כיסוי תיאורטי:

 ק"ג/ליטר 1.18( :DIN EN ISO 2811) סגולי משקל

 לחות 80%ועד  C010 -מטמפ' הסביבה בזמן היישום: 

 ק"ג 4אריזה : 

 אפורגוון: 

 חודשים 24חיי מדף: 

 PT 9021ניקוי הציוד : 

  מאפיינים:

 ייבוש מהיר -

 כושר מילוי מעול -

 הגנה אנטי קורזובית  -

 שעות 400מיקרון  40מידות למלח ב ע -

 אפשר לצבוע עליון בצבעים חד רכיבים ודו רכיבים -

 

 PVC, פלדה, מגולוון, אלומיניום, נירוסטה ו שחורברזל  ניתן ליישום על:

  : הכנת השטח

 PT9090 בעזרת מסיר שומניםוניקוי  SA-2.5לדרגה  ניקוי אברזיבי -פלדה ,ברזל שחור

 Ammonia Alkalineניקוי בעזרת - מגולוון

  PT9090 בעזרת מסיר שומניםעד להורדת הברק וניקוי  ליטוש– אלומיניום

 PT 9021הוסף מדלל  יחס ערבוב :
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  שיטת עבודה:

 PT9021מדלל  כמות שכבות דיזה )מ"מ( לחץ אוויר )בר( שיטת עבודה

 50-60% 2-3 1.8 3-4 התזה

HVLP 2.5-3 1.4-1.5 2-3 50-60% 

 5-10% 1 0.28-0.33 120-150 איירלס

 5-10%    הברשה

 

 :C020-זמני יבוש :  ב

 דק' 15-20  ייבוש לאבק:

 דק'  45-60 ייבוש למגע:

 ימים 3-4  ייבוש סופי:

 דק' C060 :20בחימום איטי 

  המלצות יישום :

 מיקרון PT 6275 40-50יסוד 

 מיקרון PT 6___ ֹ60-70עליון 

 C020אפשר לצבוע בשיטת רטוב על רטוב בהמתנה של שעה ב 

 

  הוראות בטיחות :

 יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. 

 בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש.

ם העבודה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקו

בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, 

 ולהימנע מקרינת שמש ישירה.  C030 – C05בטמפרטורה שבין 

 


