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Glasurit® Astar hava kuruma katkısı G / Z

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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Uygulama: Glasurit® 2 K Dolgu astarlarının yatay ve dikey yüzeylerde kullanımında hızlandırılmış hava kuruması için
katkı.
522-55 kullanımı ile toz kuruması daha hızlı gerçekleşir.Zımpara ve montaja hazır duruma gelme zamanı
kısaltılmıştır. 522-55, özellikle enerji tasarrufu isteyen ve ortam sıcaklığındai astar uygulaması yapan
boyahaneler için çok uygundur. 522-55 fırının işgaliyesini minimuma indirir. 522-55 küçük tamirler için de
çok uygundur.

Özellikler: Oda sıcaklığında kısa kuruma süresi.
Geliştirilmiş yüzey kuruması ve kürlenmesi.

Açıklamalar: Glasurit 522-55 2K dolgu astarları için hızlandırıcı katkı oda sıcaklığının >20°C olduğu ortamlarda kullanılır.
Ambient temperature and film build can greatly affect the drying behaviour.
522-55 sadece 285-505, -555 ve -655.ile kullanımı önerilir.
522-55 kullanımı potlife süresini kısaltır.

Boya sistemi Dolgu Astarı

Karışım oranı 4 : 1 : 1
100% hacmen

 
285-505
285-555
285-655

Sertleştirici 25% hacmen 929-55

Tiner 25% hacmen 522-55

Sprey viskozitesi
DIN 4, 20°C

 Potlife 20°C: 35 dk.

Üstten hazneli
Uygulama basıncı

522-55  katkının kullanıldığı ürün teknik bilgi formuna bakınız.

Uygulama katları 2 Film kalınlığı: yaklaşık 50 - 70 µm

Kuruma 20°C yaklaşık 40 dk.

Zımpara: el ile P800

Zımpara: dairesel
zımpara makinesi

P400 - P500


