0458-GB

Tekniset tiedot lomake n°

KITIT

05331 - MULTILIGHT

1000 ml +
10-30 ml

1-2 kerrosta

20-30 min.
20° C:ssa

P60-80
P120-150

Käyttöaika 20°C:
5-6 min.

KUVAUS
Monikäyttöinen lastalla levitettävä polyesterikitti, jolla on alhainen ominaispaino ja hyvä täyttöteho.

KÄYTTÖKOHTEET
Soveltuu tasoittamaan isoja virheitä teräksellä tai sinkityllä teräslevyllä teollisuusmaalauksessa ja
autokorjauksessa.

OMINAISUUDET









Kevyt (ominaispaino 1000 g/l)
Erinomainen tartunta sinkityille teräslevyille, teräkselle, valuraudalle. Alumiinille ja lasikuidulle.
Helppo käyttää.
Helppo hioa
Erittäin hyvä täyttöteho.
Kuivuu nopeasti läpikotaisin
Soveltuu kuivattavaksi IR kuivaimella (normaali tai lyhyt aaltoinen)

PINNAN ESIVALMISTELU
Sinkitty teräslevy, teräs alumiini
Nämä pinnat tulee karhentaa ja poistaa rasva tuotteella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Vanhat maalipinnat

Älä käytä liuotin herkille pinnoille

ÄLÄ KOSKAAN levitä Wash Primerin päälle

Mikäli on ruiskutettu aiemmin primeri, ruiskuta epoksi primeri, kuten 04384 EPOFAN PRIMER R-EC ja
anna kuivua.

KÄYTTÖ
Lastalla levitettävä
Sekoitussuhde
05331 MULTILIGHT
00281 POLYDUR HARDENER

Volyymin tai painon mukaan
1000 osaa
10-30 osaa

Kesäisin kovettajaa voiaan vähentää 1%:iin ja talvella määrää voidaan kasvattaa 3%:iin.
Patruunapakkauksissa tulee toimia seuraavalla tavalla:
Aseta patruuna siihen soveltuvaan annostelijapistooliin kovettajan 00472 POLYDUR HARDENER
CARTRIDGE kanssa. Säädä annostelija sopivaksi. Kovetteen määrä säätyy automaattisesti.
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On suositeltavaa:
1% kesällä - 2% kausien välillä - 3% talvella
Sekoita kovete hyvin kittiin.
Käyttöaika: 5-8 min. 20 °C
Sivelykerroksia: 1+1 viimeistely
Suositeltu kalvon paksuus: min. 150  max muutaman mm saakka.
DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC käyttövalmisseos 250 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 200 g/l VOC

KUIVUMISAIKA
Voidaan hioa 20-30 min. jälkeen, kun lämpötila 20 °C
I.R. kuivaimet (kuivumisaika riippuu kuivaimen tehosta).

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

PÄÄLLE MAALAUS
Millä tahansa Lechler automaalausvalikoiman filler-sealer valikoimasta.

HUOMIOT
Tuote ei tartu Wash Primereiden ja niiden kaltaisten tuotteiden päälle.
Kovetettua kittiä ei tule pistää takaisin alkuperäisastiaan.
Tuote tulee varastoida viileässä paikassa ja se tulee käyttää viimeiseen käyttöpäivään mennessä.
Varmistaakseen täydellisen tartunnan pintaan, on välttämätöntä poistaa rasva ja karhentaa teräslevy
karhunkielellä tai hiontapaperilla ennen kitin lisäämistä.
POLYDUR kovettaja sisältää orgaanisia peroksideja, joilla on ärsyttävä vaikutus. Vältä kontaktia iholle ja
pidä suojalaseja, mikäli mahdollista.
Pesä kädet vedellä ja saippualla käytettyäsi tuotetta.
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Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on tulosta huolellisesti suoritetuista testeistä ja kokemuksista ja ilmaisee parasta
osaamistamme. Tämä lomakkeen tarkoitus on antaa ohjeita, mutta tehdas ei vastaa työntuloksista. Tuotetta tulee käyttää
tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Nämä seikat siksi, että tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme.
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