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Техническа информация

ProtectTOP от серия ADVANCE
C 2A84
Лак устойчив на надраскване

Приложение:

Лак от серия Advance специално за ONYX HD бази.

Характеристики:

Лак устойчив на надраскване за голяма защита на повърхността.

Забележка:

Изберете втвърдител и разредител според температурата и размера на детайла.

Съдържание на сухо в-во

61 %

Плътност

0.9-1.05 гр/см²

Температура на съхранение

5-45 °C

.

.

2:1+10 %
Смесване

100 % по обем

Втвърдител

50% по обем

Разредител

10 % по обем

Вискозитет при 20°C

DIN 4: 19-23 s

C 2A84 лак устойчив на надраскване
H 2A14 втвърдител бърз
H 2A24 втвърдител стандартен
H 2A34 втвърдител бавен
R 2A14 разредител бърз
R 2A24 разредител стандартен
R 2A34 разредител бавен
Ж ивот на сместа при20°C 2 ч.

ISO 4: 45-60 s

.

Препоръки за безопасност:
2004/42/II Б (г) (420) 419: Според ЕС директива съдържанието на този продукт ГШС трябва да е макс. 420 гр. ЛОС на
литър. ЛОС съдържанието на този продукт е 419 гр/л.
Възможно е продуктът да съдържа частички < 0.1 µм.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
При работа с продукта спазвайте мерките за безопасност и носете защитно облекло.
Информацията в този технически лист се основава на опита и знанията на техническия отдел на BASF и е с цел да съветва и
информира. Отговорността за нормалната употреба на продукта е изцяло на потребителя. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
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HVLP пистолет
Налягане

bar

Дюза налягане

bar

RP пистолет

2

2-2.5
0.7

Дюза размер

1.3-1.5

1.3-1.4

Брой ръце

2

Изчакване при 20°C

мин

Дебелина

μм

3-5 мин. изчакване между ръцете.
Без изчакване преди печене.
40-60

Забележка

Или: 1 ½ ръце (без изчакване между тях).

.

Сушене
Сушене при 20 °C

10 ч.

Сушене при 60 °C

30 мин.

Ir (къси вълни)
Забележка

8 мин.

Времето за съхнене може да се полияе от втвърдителя, разредителя или нанасянето.

.

Полиране

Полиране само след спазване на оказаното време за сушене и охлаждане.

Ende
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