0335-GB

Tekniset tiedot lomake n°

KITIT

04380 - POLYDUR ZINC

1000 ml +
20-40 ml

1-2 kerrosta

Ilmakuivaus 20° C:ssa:
20-30 min.

P60 – P80
P120 - P150

Käyttöaika 20° C:ssa
5-8 min.

KUVAUS
Universaali lastalla levitettävä keskikarkea polyesterikitti, jolla on erittäin hyvä täyttöominaisuus.

KÄYTTÖKOHDE
Sopii täyttämään isoja epätasaisuuksia normaaleilla teräs- ja sinkki-päällysteisellä teräslevyillä, joita
käytetään autoissa ja teollisuuskulkuneuvoissa.

OMINAISUUDET







Erinomainen tartunta teräkseen, sinkki-päällysteisiin levyihin, valurautaan, alumiiniin ja FGRP
(lasikuitu)
Helppo levitys lastalla.
Helppo hioa.
Erittäin hyvä täyttö.
Kuivuu nopeasti läpikuivaksi.
Sopii kuivatettavaksi infrapunalla (sekä normaali että lyhyt aaltoisella kuivaajalla).

KÄSITELTÄVÄN PINNAN ESIVALMISTELU
Sinkkipäällysteiset levyt, teräs, alumiini
Nämä pinnat tulee karhentaa ja käsitellä rasvanpoistolla: 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Vanhat pinnoitteet
Älä käytä liuotin herkille pinnoitteille.
ÄLÄ KOSKAAN laita tuotetta Wash Primerin päälle.
Mikäli pohjamaalia on lisätty, laita epoksi pohjamaali, esim: 04384 EPOFAN PRIMER R-EC ja anna kuivua.

KÄYTTÖ
Lastalla levitys.

Sekoitussuhde:
04380 POLYDUR ZINC
00281 POLYDUR HARDENER (kovete)

Volyymin mukaan Painon mukaan
1000 ml
1000 g
20-40 ml
10-30 g

Kesäaikaan katalyysi saattaa vähentää 1% painosta ja talvella se saattaa lisääntyä jopa 3%.
Patruunapakkauksissa toimi seuraavalla tavalla:
Aseta patruuna siihen soveltuvaan annospistooliin kovettaja patruunan kanssa: 00472 POLYDUR
HARDENER CARTRIDGE. Säädä annostus sopivaksi. Kovettajan annos säätyy automaattisesti.
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On suositeltavaa:
1% kesällä - 2% välivuoden aikoina - 3% talvella.
Sekoita kovettaja kittiin huolellisesti.
Käyttöaika: 5-8 min 20 °C:ssa.
Lastoitus kerrosten lukumäärä: 1+1 viimeistely.
Suositeltu kalvon paksuus: min. 200  maksimissaan muutamaan millimetriin saakka. mm.
DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC käyttövalmisseos 250 g/l
Tämän tuotteet käyttövalmisseos sisältää enintään 200 g/l VOC

KUIVUMISAIKA
Voidaan hioa 20-30 minuutin jälkeen, jos lämpötila on 20 °C
I.R. kuivain (Kuivumisaika riippuu kuivaimen tehosta)

HIONTA
Kuivahionta P60 - 80 paperilla ja viimeistely P120 - 150 paperilla.

YLIMAALAUS
Mikä tahansa Lechler autovalikoiman filleri tai eristemaali käy.

ERITYISHUOMIO
-

Tuote ei kiinnity Wash Primereiden tai sen tapaisten tuotteiden päälle.
Kittiä, johon on jo sekoitettu kovete, ei tule laittaa takaisin sen alkuperäiseen säiliöönsä.
Tuote tulee säilyttää viileässä paikassa ja käyttää viimeiseen parasta ennen päivämäärään mennessä.
Liiallinen kovete voi aihettaa kellertäviä läiskiä viimeistely kerroksiin.
Varmistaakseen, että tuore kiinnittyy täydellisesti, on välttämätöntä poista rasva kitattavalta teräkseltä
ja karhentaa se karhunkielellä tai hiomapaperilla ennen kitin levitystä.

POLYDUR kovettaja sisältää orgaanisia peroksidiä, joka voi aiheuttaa ärsytysreaktion. Vältä ihokontaktia
niin paljon kuin mahdollista ja pidä silmät suojattuina. Pese kädet saippualla ja vedellä tuotteen käytön
jälkeen.
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Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote
ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVOJEN
AMMATTIMAISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.
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