ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Imprimacion Gris Galvanico
Ψυχρή γαλβάνωση
Κωδικός 14_195
T/T 803
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνθετικό αστάρι, που χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε ψευδάργυρο, παρέχει καθοδική
προστασία από την διάβρωση σε σημεία μηχανικής καταπόνησης, σε σιδηρούχες επιφάνειες.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ως αντισκουριακό υψηλής προστασίας σε επιφάνειες σιδηρούχες, σε θαλάσσιες περιοχές και σε
βιομηχανικές εφαρμογές γενικότερα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φινίρισμα:
Σατινέ
Απόχρωση:
Μεταλλικό γκρι
Πυκνότητα:
3.00-3.15 kg/L
Στερεά όγκου:
60% σε Zn
Σημείο ανάφλεξης:
38οC (Seta Flash σε κλειστό δοχείο)
Απόδοση:
9 -10 τ.μ./λίτρο
Χρόνος στεγνώματος:
(Στους 23οC και υγρασία 60%) 30-60 λεπτά
Επαναβαφή:
6-8 ώρες (στους 23οC)
Αραίωση/ Καθαρισμός
Διαλυτικό ΤΙΤΑΝ 875
Απόδοση:
9-10 τμ/Λιτ (50-55μικρ. Στεγνού φιλμ)
Συσκευασίες:
10l, 4l, 750ml
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εργαλεία εφαρμογής:
Πινέλο/Ρολό
Πιστόλι
Airless
Αραίωση κατά προσέγγιση: έως 5%
έως 10%
έως 5%
Διάμετρος στομίου:
1,7-2,2 mm
0,018’’-0,022’’
Πίεση στομίου:
4 bar
200 bar
Συνιστώμενο πάχος:
50-55 στεγνά microns
Συνθήκες εφαρμογής:
Να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες άνω των 10οC και κάτω των 30οC, με σχετική υγρασία που δεν
υπερβαίνει 80%. Διαφορές στην θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος στρώσης κλπ. μπορεί να
μεταβάλλουν τους χρόνους στεγνώματος, την απόδοση, κλπ.
Εφαρμογή: Ανακατέψτε καλά το προϊόν στο δοχείο. Εφαρμόστε σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές,
χωρίς σαθρά σημεία. Κατόπιν η επιφάνεια μπορεί να επαναβαφεί με χρώματα αλκυδικά ή chlorinated
rubber της TITAN, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Εάν έχουν μεσολαβήσει αρκετές ημέρες από την
εφαρμογή του υποστρώματος, μπορεί να χρειαστεί να καθαρίσετε ξανά την επιφάνεια .
Προετοιμασία επιφάνειας:
Νέες επιφάνειες: ατσάλι: Για έκθεση σε περιβάλλον μέτριας χημικής διάβρωσης, τρίψτε με μηχανικό
τριβείο μέχρι ST-3 των προδιαγραφών ISO 8501-1. Σε διαβρωτικό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε
αμμοβολή έως το επίπεδο Sa-2, προσδίδοντας στην επιφάνεια μια μέση τραχύτητα που αντιστοιχεί στη
κλίμακα BN9 του τεστ τραχύτητας N3. Ύστερα εφαρμόστε μια στρώση Imprimacion Galvanico 803.
Τέλος, εφαρμόστε δυο στρώσεις του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες του.
Επιφάνειες ήδη βαμμένες (σε καλή κατάσταση): Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτού
του ασταριού, εκ των οποίων η φυσική επαφή με σιδηρούχα μέταλλα είναι κρίσιμη, συνίσταται,
εφόσον είναι δυνατόν, η πλήρης αφαίρεση των προηγούμενων βαφών με μηχανικά μέσα έως το
επίπεδο ST-3. Κατόπιν, εφαρμόζετε μια στρώση Imprimacion Galvanico 803 και το τελικό προϊόν
σύμφωνα με τις οδηγίες του.
Επιφάνειες ήδη βαμμένες (σε κακή κατάσταση): ακολουθήστε την προηγούμενη διαδικασία.
Μετά από 24 ώρες από την εφαρμογή, μπορείτε να βάψετε την επιφάνεια με Esmalte Sintetico Extra
Exteriores 813, σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιφάνειας.
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Αν το τελικό στρώμα εφαρμόζεται μετά από μια εβδομάδα έκθεσης σε μολυσμένη ατμόσφαιρα (σκόνη,
άλατα κτλ.), είναι απαραίτητο να καθαρίσετε την επιφάνεια με αντλία καθαρού νερού και να
αφαιρέσετε τα οξείδια του ψευδαργύρου και τα άλατα που εμφανίζονται στην επιφάνεια.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425
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