Tehnične informacije S5.01.02 EMEA
Dodatni izdelki
27.05.2011

Autowave trdilec
SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO
Opis

Poseben dodatek za Autowave za barve pod pokrovom motorja, designe, nanašanje večih
barv in za zadostitev specifičnih zahtev proizvajalcev avtomobilov.
Pred uporabo rahlo pretresite Autowave
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Autowave trdilec
Autowave + Autowave trdilec
Activator WB

Uporabite Sikkens mešalno paletko

14 Modra
Šoba pištole:
Pod 28°C: 1.2 – 1.3 mm
Nad 28°C: 1.3 – 1.4 mm

Pritisk pri nanašanju:
1.7-2.2 bar at pri vhodu zraka
HVLP max 0.6-0.7 bar pri zračni kapici

Nanašanje metalik barv:

Nanašanje solid barv:

Zaprt moker nanos – Lahek moker
nanos – prašni nanos

2 x 1 nanos

Med nanosi:

Pred nanosom prozornega laka:

Do popolnoma mat pri 25°C

15 minut pri 25°C

Nanos prozornega laka
Glejte TL za prozorni lak

Uporabite primerno respiratorno zaščito
Akzo Nobel Car Refinishes priporoča uporabo respiratorja z dovodom svežega zraka.

Za podrobne informacije o izdelku preglejte celoten TL
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Izdelek in dodatki
Autowave trdilec
Osnovne surovine-:
Izocianatne smole
Mešalno razmerje po volumnu:
Dodajte 10 delov Autowave trdilca k barvam Autowave.
Ko zmešate komponenti, dodajte želeno količino Activatorja WB
Rok trajanja mešanice:
1½ ure
Opozorilo: Ne dodajajte Autowave trdilca k Autowave barvam, ki vsebujejo Additive LP. To bo znatno
skrajšalo rok trajanja mešanice.
Skladiščenje izdelka
Rok trajanje izdelka je določen, ko so izdelki skladiščeni neodprti pri 20°C.
Preprečite prevelika temperaturna nihanja.
Za informacije o roku trajanja izdelkov glejte TL S9.01.02

Uporabite primerno respiratorno zaščito
Akzo Nobel Car Refinishes priporoča uporabo respiratorja z dovodom svežega zraka.

Akzo Nobel Car Refinish bv.
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944
SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO
POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trntnem znanju in trenutnih zakonih; vsaka uporaba izdelka, ki je
drugačna od te,ki je specialno priporočena v tehničnem listu je na lastno odgovornost. Uporabnik je vedno odgovoren, da opravi potrebne korake za zadostitev
lokalnih zahtev in zakonodaje. Vedno preberite tehnične in varnostne liste za ta izdelek. Nasveti in vse izjave, ki jih dajemo o tem izdelku (v tem tehničnem
listu in kako drugače) temelji na našem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto in stanjem substrata ali mnogih faktorjev, ki vplivajo na uporabo in nanos tega
izdelka. Tako(razen, če se posebej ne sporazumemo pisno) ne sprejemamo odgovornosti za obnašanje tega izdelka ali za škodo, ki bi nastala pri uporabi
tega izdelka. Vsi izdelki in tehnični nasveti so tema naših standardnih izrazov in pogojev prodaje. Lahko zahtevate kopijo tega dokumenta in ga skrbno
preverite. Vse informacije v tem TLT se občasno spreminjajo glede na izkušnje in našo politiko.
Znamke premazov, omenjene v tem TL so blagovne znamke Akzo Nobel.
Sedež podjetja
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com
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