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Glasurit® Boya Miks Makinesi

Güvenlik uyarısı :
Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.
Bu ürünün < 0.1 μm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.
Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler,
ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En
son verisyona web sitemizden olaşabilirsiniz; http://techinfo.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya
ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.
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Mix makine
1. Mix makineler:
Miks makine bazkatların ve solid komponentlerin üzerine konulması için tasarlanmıştır.
 

Bütün yangına ve patlamaya karşı alınması gereken önlemler göz önünde bulundurulmalıdır.

2. Karıştırıcılar:
Karıştırıcı ünitesi, karıştırıcı, karıştırıcı kapağı ve bunun çalışmasını sağlayan mekanizmadan oluşmaktadır. Bu
ünitenin uzunluğu önceden ayarlanmıştır Lütfen yeni açılmış kutuyu karıştırıcıya takmadan önce karıştırmayı
hatırlayın. Daha sonra, karıştırıcıya açık komponenti yerleştirin ve karıştırıcıda tekrar karıştırın. Bu işlem
basıncın ve dönen klipslerin sayesinde daha hızlı gerçekleşir. Daha sonra sözkonusu komponent kullanıma
hazır olur.

3. İşlem:
Gün boyunca fazla iş yoksa, karıştırıcılar yaklaşık 10dk. sabahları ve öğleden sonraları karıştırılmalıdır.
 
 

Açıklama:
 

Tüm ulusal ve/veya yerel uygulanabilir çalışma yönergeleri, uygulama talimatları, güvenlik düzenlemeleri ile kazaların
önlenmesi ile ilgili kurallar ve tehlikeli maddeler hakkındaki düzenlemeler gözlemlenmelidir.
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Karışım süreci
1. Genel:
Kullanımdan once komponentler iyi karıştırılmalıdır. İyi bir karışım sonucu elde etmek için, mikslerin homojen
olması esastır. Mikslerin yeni ambalajlarının içindeki komponentler rafa konulmadan önce metal bir çubuk
kullanarak el ile, elektrik/pnömatik karıştırıcı ile veya titreşimli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
 

Daha sonra karıştırıcıya takılarak hergün sabahları (karışıma başlanmadan önce) ve öğleden sonraları yaklaşık
10 dk. karıştırılmalıdır.

2. Renge karar verme:
Boyanacak aracın renginin tanımının bilgisi aracın gövdesinin üzerinde veya araç kağıtlarının içerisinde verilir.
Renk kodunun yardımı ile, CD-ROM’larda veya disketlerde uygun miks formül bulunabilir. Standart renklerin
yanısıra rengin varyanlatını da bulabilirsiniz. Bununla beraber, renk koduna Color Profi Sisteminin CPS çipleririni
kullanarak ulaşabilirsiniz. İlgili renk çip(lerini) kullandıktan sonra, ilgili karışım fomülünü kullanarak rengi
karşılaştırabilirsiniz.
 
 

Lütfen dikkat:
 

Karışım formülünde belirtilen detaylara kesinlikle uyulmalıdır.
3. Terazileri sıfırlamak:
Bilgisayarlı terazinin üzerine boş bir kutu, boş komponent ambalajı koyun ve bilgisayarı sıfırlayın .

4. Belirtilen miktarların tartımı:
Miks formüllerinin ağırlıklarının kümülatif olarak verildiğinden dolayı, özel miktarlarda ekleme yapmak gerekli
değildir. Sadece belirtilen bazı formülde önceden belirlenmiş ağırlığa ulaşana kadar ekleyin.

5. Karışımın karışımı:
Tartım işlemi bittikten sonra, ölçü cetveli ile iyice karıştırın. Renk ile ilgili nedenlerden dolayı karıştırma işlemini
kutunun kıyısından merkezine doğru yapın. Ayrıca, ölçü cetveline yapışan boyaların dikkatlice kutuya akıtıp
karıştırın. Boya karışımını uygulamadan önce, panele uygulayın (bazkat/vernik sistemlerinde üzerine vernik
uygulayın) ve kurutun. Paneli aracın boyanacak kısmı ile karşılaştırın. Eğer renk uyuşmuyorsa rengi ayarlayın
veya varyantları kullanın.
 

Color Profi Sistem kullanılıdığı zaman, nadiren panel uygulamaya ihtiyacınız olacaktır. Çünkü CPS çipleri,
kendileri uygulama panelleridir.


