Tekniset tiedot lomake n°

0738-GB

FILLERIT

UV300
ULTRAFAN UV-TECH FILLER

Heti käyttövalmis

Ø 1,2-1,3 mm

Käyttöaika 20° C: ei ole

Kerrosten lkm: 1-2

Sealer: 80-100 µ
Filler: 120-150 µ

Haihdutus kerrosten
välissä:
10-20 sek.

Säteilytys kerrosten
välissä:
5-10 sek.

Käytä aina
henkilösuojausvarusteita

Lopullinen haihdutus: 20- Lopullinen säteilytys:
30 sec.
1-5 min.

KUVAUS
Heti käyttövalmis UV sealer-primer, joka on helppo ruiskuttaa ja kuivuu erittäin nopeasti. Soveltuu korkean
tehokkuuden maalausprosesseihin alhaisilla liuotin päästöillä.

KÄYTTÖKOHDE
Sealer/primer filler kaikkiin auton korjausmaalaustöihin, ihanteellinen paikkakorjauksiin, jossa nopeus on
ensisijaista.

OMINAISUUDET










Hyvä ruiskutus ja erittäin hyvä vertikaalinen pysyvyys (ei valu helposti).
Työprosessin korkea tehokkuus
Erinomainen kuivamisnopeus
Erittäin alhainen energian kulutus
Ei käyttöaikaa
Erittäin hyvä eristämis- ja täyttöteho (kun ruiskutetaan enemmän kerroksia)
Hyvä hioa
Alhainen pintamaalin imeytyminen
Hyvä antikorroosio teho (sisältää aktiivisia pigmenttejä)

PINNAN ESIVALMISTELU
Siveltävä UV kitti: viimeistele P400 karkeuksisella paperilla ja poista rasva tuotteella 00695 SILICONE
REMOVER SLOW tai 00880 SILICONE REMOVER FAST.
Sinkitty teräs, alumiini, teräs: sealer–primerilla on hyvä tartunta ja hyvä antikorroosio teho metallipinnoille.
Jotta taataan paras mahdollinen tartunta ja kun ruosteensuojateho isoille pinnoille on mahdollista ruiskuttaa
oikein käsitellylle, hiotulle ja puhdistetulle pinnalla jokin seuraavista 04318 FIX-O-DUR EC tai 05720
MONOPRIMER tai PW600 POWER WIPES AC PRIMER.
Vanhat pinnat ja uudet osat, jotka käsitelty katodisella pinnoitteella: Hio pinta ja poista rasva tuotteella
00665 HYDROCLEANER SLOW/00699 HYDROCLEANER tai 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Paljas
teräs tulee käsitellä tuotteella PW600 POWER WIPES AC PRIMER.
Muovit (autoissa käytettävät): Ruiskuta jokin seuraavista MF302-06-10/MAC81 tai 04363.
SMC – PRFG: hio karkeuksilla P180-240-320 ja poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

KÄYTTÖ
HTE tai HVLP ruisku
Heti käyttövalmis. Sekoita huolellisesti 1-2 minuuttia ennen käyttöä.
Pidä tämä tuote suojattuna UV astiassa kaukana valon lähteistä.
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Ø HTE tai HVLP ilmasuutin: 1,2-1,3 mm;
Paine: ruiskuvalmistajan suositusten mukaan
Kerrosten lukumäärä: Sealer 1 kerros; Filler 2 kerrosta
Haihdunta kerrosten välissä: 10-20 sec. – Sen jälkeen UV säteilytys 5-10 sekunnin ajan ruiskutetulle pinnalle.
Suositeltu kalvon paksuus: Sealer 80-100 µ - Filler 120-150 µ
Teoreettinen riittoisuus 75 µ: 4.1 m²/kg; 6 m²/l.
Tuotteen peitto on optimoitu saavuttamaan täydellinen kovettuminen. Liian paksu kalvon paksuus saattaa
häiritä täydellistä kuivumista.
DIR 2004/42/CE: Primer-Filler 2K IIB/c – VOC käyttövalmisseos 540 g/l
Tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 340 g/l VOC

KUIVUMISAJAT
UV LED lamput
AIka
Lopullinen haihdutus: 20-30 sekuntia ennen säteilytystä.
Lopullinen säteilytys: 1-5 min. riippuen kalvon paksuudesta sekä lampun tehosta.
Etäisyys
Käsilamppu UV LED: 2-5 cm
UV LED pöyrillä kulkeva moduli (kokonaisille paneeleille): 15-20 cm
Lampun päästöhuippu(aallon pituus): 395 nm
Jotta taataan oikea kuivuminen tulee varmistaa, että koko alue on säteilytetty kohtisuorasti ja tasaisesti.

HIONTA
Ennen hiomista puhdista pinta tuotteella 00617 PLASTIC CLEANER. Varmista, että hiot myös korjatun
alueen ulkopuolellta poistaaksesi kovettuneet maalijäämät (ohisumu).
Primer/Sealer: kuivahio P500 karkeudella (epäkeskohiomakoneella)
Primer/Filler: Kuivahio P400/500 karkeudella (epäkeskohiomakoneella)

SUOSITELTAVAT YLIMAALAUSTUOTTEET



MACROFAN HS PINTAMAALI
HYDROFAN / BSB + LECHLER valikoiman Refinish kirkaslakat

HUOMIOT
Tärkeä huomio liittyen lamppuun: Käsittele tuotetta kaukana suorasta valon lähteestä. Säilytä matassa
astiassa, joka tiukasti suljettu ja kaukana valon ja lämmön lähteistä.
Taattu säilyvyys: 12 kuukautta
Käytä aina sellaisia henkilösuojaimia, jotka suojaavat UVA säteilyltä. (lasit, käsineet, hengityssuojain)

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0738-GB
PÄIVITETTY 12/2021
Maahantuoja: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi
Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen
käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata
tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

LECHLER S.p.A. 22100 Como Italy – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111

