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SPOT Repair
Приложение
Urki-Fly подходящ за частични поправки, водни и конвенционални системи за боядисване. Много бързо втвърдяване,
автомобила е готов след 40 минути, без сушене в камера. Бърз и икономичен. В камера: 10 минути при 60ºC или 20
минути при 40ºC. С IR лампа само 5 минути.

Urki-Fly може да се полира след приблизително 60 минути. Отлична устойчивост на UV лъчи, драскотини и химически препарати.
URKI- FLY отговаря на ЕС Директива 2004/42/CE, с по-ниско съдържание на ЛОС от конвенционалните лакове.

Характеристики

Плътност при 20ºC (гр/куб. см)

0,98 ± 0,02

Вискозитет при 20ºC

24 - 28 sec. Ford nº 4

%Съдържание на сухо вещество (тегло / обем)

52.5 % ± 2 тегло; 43 % ± 2 обем (смес с втвърдител)

Л.O.C. (гр/л)

415 (ГШС) - (2004/42/CE) IIБ (Г) (420)

Цвят

Безцветен

Подготовка
Повърхността трябва да е подготвена, шлайфана и обезмаслена с SD7/10. Подсушете с восъчна кърпа.
Нанесете лака директно върху базата (вода или конвенция), поне 30 мин след боядисване или след като боята е матирала.

Нанасяне
Нанесете две ръце )хоризонтална и вертикална) с 5-10 минути изчакване между ръцете. Най-добри резултати се постигат с
конвенционален пистолет с 1.2 мм дюза.
Може да се използва при 5 º C до 35 º C. Продукта е тестван при екстремни атмосферни условия - температура и влажност.

Лакът трябва да се нанесе в първите 30 минути след смесването с втвърдителя.
Препоръчва се употреба само за частични поправки.
Затворете плътно лака и втвърдителя след употреба.
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Сухо покритие:

Покривност (м²/л)

7,5 - 8,5 (50-60 my)

Гланц 60º-60º

100 %

Втори слой

24 ч

Съхранение

Съхранявайте в добре затворена оригинална опаковка на хладно и проветриво, далеч от слънчева светлина при 5 до 30ºC.
Срок на годност: 2 години от датата на производство в запечатана оригинална опаковка.

BERNARDO ECENARRO,S.A. is free for making any modification, in any moment, of the characteristics of the product. In this case, a new Technical Data Sheet will be edited.
Responsabilities will not be accepted if they are due to the non observation of the conditions marked.

