
Tekninen informaatio
F 4

11/2017

Infrapunakuivaus
Tuotteiden IR-kuivauksen parametrit

Turvallisuusvinkki:
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.
Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.
Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön
vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä
minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino
jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-
erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme http://techinfo.glasurit.com tai suoraan myyjältä.
Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.
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Glasurit® kitit Kesto Nosta lämpötilaa
seuraavasti

Pinnan maks. lämpötila

839- Glasurit® Kitit 4 min 20°C / min 80°C

839-85 Glasurit® Monikäyttöinen
siveltävä kitti

10 min 20°C / min 90°C

1006-26 Glasurit® UP-ruiskukitti
harmaa

10 min 20°C / min 90°C

Glasurit® pohjamaalit Kesto Nosta lämpötilaa
seuraavasti

Pinnan maks. lämpötila

285-26 Glasurit® 2K SF Praimer 3 min
8 min

15°C / min
20°C / min

65°C
100°C
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Glasurit® fyllerit /
pohjamaalit

Kesto Nosta lämpötilaa
seuraavasti

Pinnan maks. lämpötila

176-72 Glasurit® 1K
täytepohjamaali,
tummanharmaa,
vesiohenteinen

3 min
5 min

20°C / min
20°C / min

65°C
100°C

285- Glasurit® Praimerfyllerit 4 min
5 min

15°C / min
20°C / min

60°C
80°C

285-230 Glasurit® Praimerfyller Pro,
valkoinen Kerrospaksuus
50 - 120 µm

4 min
5 - 11 min

15°C / min
20°C / min

60°C
80°C

285-270 Glasurit® Praimerfyller Pro,
harmaa Kerrospaksuus 50 -
120 µm

4 min
5 - 11 min

15°C / min
20°C / min

60°C
80°C

285-290 Glasurit® Praimerfyller Pro,
musta Kerrospaksuus 50 -
120 µm

4 min
5 - 11 min

15°C / min
20°C / min

60°C
80°C

285-505 523-15 Racing-lisäaineen
kanssa

4 min 20°C / min 80°C

285-555 523-15 Racing-lisäaineen
kanssa 

4 min 20°C / min 80°C

285-655 523-15 Racing-lisäaineen
kanssa

4 min 20°C / min 80°C

801- Glasurit® EP-hiomamaalit 4 min
5 min

15°C / min
20°C / min

60°C
80°C
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Glasurit® pintamaalit /
värimassat / kirkaslakat

Kesto Nosta lämpötilaa
seuraavasti

Pinnan maks. lämpötila

22- VOC Glasurit® 22-linja HS-2K
Pintamaali VOC

4 min
4 min

15°C / min
20°C / min

60°C
90°C

22- VOC
MC600

Glasurit® 22-linja HS-2K
Pintamaali VOC MC600

4 min
4 min

15°C / min
20°C / min

60°C
90°C

90- Glasurit® 90-linja
värimassa metalli/kiintoväri/
helmiäinen

4 min 15°C / min 60°C

923- Glasurit® Standard
Kirkaslakka

4 min
4 min

15°C / min
20°C / min

60°C
90°C

Glasurit® pintamaalit /
värimassat / kirkaslakat

Kesto Nosta lämpötilaa
seuraavasti

Pinnan maks. lämpötila

923-610 Glasurit® HS kirkaslakka,
nopeasti kuivuva VOC

4 min
4 min

25°C / min 70°C
 

923-625 Glasurit® HS universal-
kirkaslakka VOC

10 min 15°C / min 100°C

923-630 Glasurit® HS Clear korkean
kiiltoasteen VOC

10 min 25°C / min 115°C


