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The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our 
products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the 
suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose 
only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all 
previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our 
products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.  
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Perfection made simple 

C 3.3 

 

Техническа информация 

 

Покритие за солидни цветове (мат или текстура) с  голяма плътност Продуктова категория: 

Област на приложение
2K покритие за солидни цветове с директен блясък за поправка на мат или покрития с текстура. 
 
Допълнителна информация 
 
Техническа информация 

Съдържание на солидни вещества
51 – 71 % ± 2 

Плътност 
1.000 – 1.300 g/cm³ 

Температура на съхранение
мин. 5°C до макс. 45°C 

Срок на годност
36 месеца 

Приложение

Почистване / Подготовка

Всяка нова микс база трябва да се разбърка ръчно преди употреба и още 15 минути на смесителната стена.
 Разбърквайте всички бои на смесителната система по два пъти на ден за 15 минути.
 
Използвайте по-бавния разредител SC 850 / R 2200 при температури над 25°C или когато обработвате големи 
повърхности. 

Почистете с PK 2000. 
Шлайфайте с P400 (шлайфайте фюлер и добре втвърдена стара боя, устойчива на разтворители). 
Почистете с PK 2000. 
Или: нанесете върху R-M фюлер мокро-в-мокро или уплътнител.  
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Техническа информация 

     Мат и / или  Gloss reduced and / or 
  

    25%  

UNO HD CP-color with 
SC 07 and SC 17   50% по обем  70% по обем 
SPECIAL MAT 09 / MT 900  50% по обем*  30% по обем* 
H 420 по обем   25% по обем
 SC 820 / R 2100   25% по обем  25% по обем 
 
* или според смесителната формула 

Вискозитет при 20°C: 
ISO 4 cup:     37 до 52 секунди
DIN 4 cup:     17 до 21 секунди
 

 Живот на сместа: 1 час и 30 минути при 20°C 

Инструкции за безопасност

HVLP  1.3 – 1.5 mm  0.7 bar на дюзата 
Конвенционален пистолет  1.3 – 1.4 mm  2.0 – 2.5 bar 

Брой ръце:    1 тънка + 1 мокра ръка 
Дебелина  на  слоя:
 

µm 
Изчакване до мат между ръцете и преди печене. 

Сушене при 20°C:  не
Сушене при 60°C:  30 мин.
 

(къси вълни)  3 мин. на 50% + 10 мин. на 100%  

Завършване
Може да се покрива с същия продукт след спазване на времето за съхнене. 

Възможно е този продукт да съдържа частици < 0.1 µm. 

Само за професионална употреба. 

Моля, спазвайте препоръките за безопасност и носете защитно облекло. 

2004/42/IIB(e)(840)839: готов за употреба макс 840 грама на литър. 


