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:

1K грунд за пластмаса

: ХАРАКТЕРИСТИКИ

: ПРИЛОЖЕНИЕ
1K грундът за пластмаса е предназначен за пластмаси устойчиви на разтворители (като PP, 
PVC, EPP, PP-EPDM). Повърхностите трябва да са чисти, сухи и обезмаслени.

Carsystem HpP грунда има отлична адхезия към необработени пластмаси, пластмаси 
устойчиви на разтворители, които могат да се покриват с повечето бази на пазара 
(конвенционални и на водна основа) както и 1K и 2K системи за боядисване.

Не се препоръчва употребата върху PE (полиетилен).

: ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят: 

УПОТРЕБА

За употреба върху пластмаси устойчиви на разтворители. Строго препоръчително е да се 
използва съответния разредител на CARSYSTEM. Възможна е загуба на адхезия и 
проблеми със съхненето, ако се използват други разредители.

Възможно е преходно шлайфане преди запълване.

Поради различните видове пластмаса и системи за боядисване препоръчваме да се 
направи предварителен тест.

Плътност на грунда:        1,27 гр/cм³
Плътност на разредителя:  0,87 гр/cм³
Дебелина на покритието:   20 - 40 µм
Покривност:    17 м²/кг при 20 µм
Температура на работа:

   черен, сив, бял 
Срок на годност:          12 месеца в затворена оригинална опаковка при 5°C до 35°C
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25°C

СМЕСИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ

HpP грунд
HpP грунд разредител

по обем

НАНАСЯНЕ

Бояджийски 
пистолет

Дюза размер / налягане
Дюза размер: 1,2 - 1,8 мм
Налягане: 2 - 4 bar 

Следвайте инструкциите на 

Нанасяне

производителя на пистолета.

           1,5 ръце
1/2 тънка ръка

1 пълна мокра ръка

Дебелина на покритието 20 - 40 µм

СУШЕНЕ
Температура на детайла
Не лепи прах
Сухо на допир
Готово за надлакиране
Напълно сухо

мокро в мокро след 15 мин. 
след  24 ч.

Печене                                                                    30 мин. при 65°C

15 мин.
30 мин.
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: Съхранение и транспорт

Предпазвайте от замръзване, топлина, слънчева светлина и влага. Съхранявайте в добре 
затворени опаковки на сухо и хладно място. Препоръчителна температура на 
съхранение и транспорт: +5 до +35°C. Избягвайте резки температурни промени.

Забележка: При съхранение и транспорт температурата на бива да пада под +5°C. 
Оставете продукта да се аклиматизира по естествен начин.

: ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за
употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият познания
и опит при употребата при нормални условия. В практиката материалите,
повърхностите и околните условия са толкова различни, че няма гаранция за
работните резултати и очаквания, изводи не могат да се правят нито от тази
информация нито от устни консултации. В този случай, потребителят е
длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, необходими за
правилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. Патентни
права на трета страна, трябва да се спазват.

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете
към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност за
прецизността на тази информация.
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