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Teknisk information bil

A-P-50
Aktiveringsduk

Produkt:

AraClass - aktiveringsduk

Egenskaper:

Eco effektiva dukar - högkvalitativ förbehandling.
Aktiveringsduken ökar korrisionsmotståndet och vidhäftningen för efterföljande lacksystem genom
dess kemiska reaktion med metallunderlaget.

Information:

Överlackeringsbar med alla AraClass grundfärgsprodukter, förutom polyesterspackel och
vattenbaserade fyllers.
Applicera alltid en fyller innan baslack eller topplack.

.

Hantering
Rengöring
med A-P-25 / A-P-30
Produkten är lämlig på tvättade bara metallytor som
• Stål
• Galvaniserat stål
• Aluminium
Application
Vät hela den bara metallytan med duken.För duken i ett överlappande kryssvarv. Hela ytan skall förbli fuktig under minst 1
minut. Detta är viktigt för att den kemiska reaktionen skall få tid att forma ett passiviserande lager.
Täckförmåga: max. 3 m² per duk.
Avlufta vid 20°C: tills matt yta (max. 8 tim).
Stäng behållaren omedelbart efter att ha tagit ut en duk för att förhindra att de andra dukarna torkar ut.

Säkerhetsanvisning:
Ta hänsyn till Varuinformationsblad.
Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.
2004/42/IIB(c lll)(780)8: EU gränsen för denna produkt (produktkategori: IIB.c lll) klar till användning är max. 780 g/liter VOC. VOC innehållet i
denna produkt är 8 g/liter.
Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och
applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av
vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc.
som är angivit häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt
specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från våran hemsida på www.glasurit.com
eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och
lagstiftning är efterföljda.
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