ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Wash Primer Fosfatante
871 Αστάρι μετάλλων
φωσφάτωσης

Κωδικός 148513408
T/T 871
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αστάρι προετοιμασίας μετάλλων 2 συστατικών ειδικό για ψευδάργυρο, γαλβανιζέ σίδερο, αλουμίνιο,
μόλυβδο, ανοξείδωτο ατσάλι και ελαφρά κράματα, σε περιπτώσεις επιφανειών δύσκολης πρόσφυσης.
Εισχωρεί στο εσωτερικό της επιφάνειας και εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση της τελική βαφής.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αστάρι βιομηχανικής χρήσης για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες όπως ανοξείδωτο ατσάλι,
γαλβανιζέ σίδερο, αλουμίνιο, ελαφρά μη σιδηρούχα κράματα. Κατάλληλη προετοιμασία πριν την
εφαρμογή βαφών αλκυδικών, πολυουρεθάνης, chlorinated rubber, κλπ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύνθεση:
Εποξειδική - βινυλική
Φινίρισμα:
Ματ
Απόχρωση:
Υποκίτρινο
Ειδ. Βάρος:
1.02-1.04 kg/L
Απόδοση:
20-22 τ.μ./λίτρο (6-8 στεγνά μικρά)
Χρόνος στεγνώματος:
10-15 λεπτά συνθ. 23οC & 60% σχ. υγρασία
Επαναβαφή:
24 ώρες έως 6 ημέρες
Στερεά όγκου:
17,5-18,5%
Διάρκεια ζωής μείγματος:
8 ώρες 23οC
Καθαρισμός εξοπλισμού
Διαλυτικό Titan 874
Flash point:
Βάση 25οC, Καταλύτης 35 οC SETA FLASH
Συσκευασία:
750ml
Διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος στρώσης, κλπ. Μπορεί να αλλοιώσουν τον
χρόνο στεγνώματος ή την απόδοση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αναλογία μείγματος (σε όγκο):
Βάση: 6 μέρη
Καταλύτης: 1 μέρος
Εργαλεία εφαρμογής:
Πιστόλι
Airless
Αραίωση κατά προσέγγιση:
25-30%
15-20%
Διάμετρος στομίου:
1,7 mm
0.011”-0.018”
Πίεση στομίου :
3-4 bar
100 bar
Συνιστώμενο πάχος: 8 στεγνά microns
Συνθήκες εφαρμογής:
Μην εφαρμόζετε όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 10οC ή πάνω από 30ο C, και η σχετική υγρασία
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80%.
Γενικές οδηγίες:
- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ακέραιες.
- Μετά την ανάμειξη Βάσης – καταλύτη, αφήστε το μείγμα να «ηρεμίσει» για 15 λεπτά ώστε να
φύγουν πιθανές φυσαλίδες και μετά συνεχίστε με την εφαρμογή.
Νέες επιφάνειες:
Γαλβανιζέ ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο: καθαρίστε λιπαρές ουσίες με ουδέτερο
καθαριστικό, Καθαριστικό Desoxidante Titan ή αμμωνιούχο (χωρίς χλώριο). Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
και αφήστε να στεγνώσει καλά. Εφαρμόστε μια λεπτή και ομοιόμορφη στρώση ασταριού με πάχος το
πολύ 8 microns. Αν εφαρμόσετε πιο παχύ μειώνεται η ικανότητα πρόσφυσης στην επιφάνεια. Το 871
Wash Primer Fosfatante έχει εφαρμοστεί σωστά όταν έχει σχηματιστεί στην επιφάνεια ένα διάφανο μη
καλυπτικό υποκίτρινο φιλμ.
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