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структурна боя за пластмаса

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гъвкава акрилна боя подходяща за боядисване на структурни брони или 
други пластмасови детайли със структура. След нанасяне се получава 
копринено гладки и матова повърхност.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни:

Основа: Акрил
Цвят: черен
Разфасовка: 1 л.
Л.O.C.: по-малко от 654 гр/л
Дюза: 1,8 мм
Налягане:2 – 3 bar

Готов за шпирване: грапава структура
Фина структура: като добавите 15% CS – разредител 141.479

Гладка структура: като добавите 40% CS – разредител 141.479

Време за изчакване: 20°C / 5 минути
Относително тегло: 1,22 гр / cм³

Дебелина на слоя: 50 – 100 мµ

Покривност: 4 – 5 м²/л (75 мµ)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Структурна боя за възстановяване на оригиналната структура на брони или за 
изграждане на нова структура върху пластмасови части.

Може да се нанася без грунд директно върху пластмасови части и така може да
 играе ролята на адхезивен грунд за пластмасови части. Като променяте 
условията на полагане ще постигнете различни текстури на повърхността.

Може да се боядисва с 2К акрилни бои с еднослойни и двуслойни системи.
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Боядисва: след 4 ч./ 20°C

Ниво на гланц при 60° - 60°C мат
Срок на годност: 1 година

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Copyright VOSSCHEMIE

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.

РАБОТА С ПРОДУКТА
Повърхността трябва да е суха, чиста и обезмаслена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Съхранявайте на хладно и проветриво място, избягвайте слънчевата светлина.

Препоръчва се да се съхранява при температури от +5°C до +30ºC.

Срок на годност: Поне 24 месеца от датата на производството.


