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флакон за пълнене

ХАРАКТЕРИСТИКИ
PREFILL SPRAY заменя изцяло традиционния пневматичен бояджийски 
пистолет при боядисване на малки детайли или поправки. PREFILL SPRAY 
флаконът не съдържа CFC. Желаната боя се пълни от машина във 
флакона.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни:

Плътност: 0.658 гр/мл
Разтворители: Ацетон и изопропанол
Вместимост: 100 мл боя
Покривност: около 1 - 2 м²

ПРИЛОЖЕНИЕ
За нанасяне на боя на малки детайли. PREFILL SPRAY е подходящ за 
употреба с бои на алкидна, акрилна или целулозна основа. 
Двукомпонентни продукти също могат да се използавт стига да се спази 
указаното време за нанасяне.

РАБОТА С ПРОДУКТА
Добавете до 100 мл боя към PREFILL SPRAY с машина за пълнене на спрей. 

Вискозитета на  боята, която пълните в спрея трябва да е около 140-240 

sec. (DIN 4 при 20°C). Финален вискозитет след напълване с боя 15 - 25sec. 

(4 mm DIN). В зависимост от количеството добавена боя.
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ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

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.
Copyright VOSSCHEMIE

ВНИМАНИЕ
Флакон със съдържание под налягане. Не съхранявайте при температури над 

50°C.

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.

Времето за сушене зависи от използваната боя. Разтворителите в 
PREFILL SPRAY се изпаряват от боята след около 10 минути.

Възможно е някои бои да не са подходящи за PREFILL SPRAY. Това 
води до запушване на дюзата или неконтролируемо изпускане на боя 
или пяна. Подобни проблеми могат да се появят и ако боята е с твърде 
голям вискозитет.


