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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 
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Техническа информация 

 

Специална кристална база            Продуктова категория:

 
Област на приложение

Допълнителна информация

Техническа информация

Приложение

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

Плътност 
според цвета 

Съдържание на солидни вещества
25 % ± 2 

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. 

Почистете с PK 700 или PK 2000. 
Шлайфайте с P400 (шлайфайте фюлер и добре втвърдена стара боя устойчива на 
разтворителите). 
Почистете с PK 700 или PK 2000. 
ИЛИ нанесете R-M фюлер мокро-в-мокро или уплътнител.  

Специални бази за цветове с специални и ексклузивни ефекти, които могат да бъдат възпроизведени само с редки 
пигменти. За DIAMONT.  

Тези пигменти не са налични като обикновени смесителни бази, а само като кристални бази. 

Проверете в рецептата, дали не е необходим специфичен цвят за подложка за стъпка 1.
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1:   5 
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20°C    15 

Техническа информация 

Завършване
След изчакване, нанесете R-M лак мокро-в-мокро. 

Инструкции за безопасност

Възможно е този продукт да съдържа частици < 0.1 µm. 

Само за професионална употреба. 

Моля, спазвайте препоръките за безопасност и носете защитно облекло. 

мин. 

DIAMONT - стъпка 1   100% по обем  според цвета
H 9000           5% по обем  5 гр. 
BC 020 (15°C – 25°) 
BC 030 (>25°C)     60% по обем  53 гр. 
Смесете добре и прецедете преди нанасяне. 
DIAMONT - стъпка 2 
SPECIAL CRYSTAL BASE  100% по обем  според цвета
BC 020 (15°C – 25°C) 
BC 030 (>25°C)     60% по обем  53 гр. 
Смесете добре и прецедете преди нанасяне. 

Вискозитет при 20°C: 
ISO 4 cup:     22 до 28 секунди
DIN 4 cup:     14 до 16 секунди
 

       стъпка 20°C 
       стъпка 
Живот на сместа:  часа при 

часа при 

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

     Солидни Металик и перла
Брой ръце:   2  2 + 1 до съвпадане на ефекта
Дебелина на слоя:    15 – 20 µм 15 µм 

Сушене при
 


