HD 1205 NL

Technisch merkblad

Produkt:

-

Produktinformatie

UNISPRAY

Eigenschappen:
2-componenten universele polyester-spuitplamuur met uitstekende vuleigenschappen.
Uitstekend hechtvermogen op galvanisch verzinkte metaalplaat, vuurverzinkte
carrosserieplaat, staalplaat, aluminium, hout en glasvezelversterkte kunststof op
polyesterbasis.
Toepassingsgebied:
Autoreparatie, reparatiewerkzaamheden van delen van aluminium of gietijzer in de
machinebouw, alsmede bij reparaties van met glasvezel versterkt polyester, hout en
spaanplaten in de meubelindustrie
Chemische basis:
Unispray:
Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen.
Verharder: Cyclohexanonperoxid
Gebruiksaanwijzing:
Ondergrond vrijmaken van vuil, vet en oude verfresten en grondig schuren. airo Unispray
goed omroeren en 1,7 % harder toevoegen.
Het mengsel blijft ca. 20-25 min. bruikbaar voor verwerking.
Desgewenst verdunnen met airo Polyester-Verdünnung.
Bij aanbrengen met bekerpistolen:
Mondstukgrootte:
1,8 - 2,5 mm
Spuitdruk:
3 - 4 bar
Droogtijd bij kamer-temperatuur: 3 - 4 Stunden
Droogtijd bij 60°C:
30 Minuten
Niet op Washprimer, Washfiller en kunsthars of nitro-combi-grondering verwerken
Let op! Nitro- of acrylverdunner mogen niet gebruikt worden in de polyester
spuitplamuur. Beide verdunners kunnen eveneens de oorzaak van
hechtingsmoeilijkheden alsmede van blaasjesvorming zijn.
Om te garanderen, dat de laklaag ook onder ongunstige weersomstandigheden niet
neigt tot blaasjesvorming, is het noodzakelijk, een isolatielaag aan te brengen. De
dikte van deze grondverflaag moet minimaal 35µ bedragen..
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Pot-life:
Pot-life met ca. 1,7 % verharder 20 - 25 minuten
Mengsel:
100 Gewichts aandelen Unispray
1,7 Gewichts aandelen verharder
Verwerkingstemperatuur:
Niet onder de + 15°C!
Afvalverwerking:
Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.
Slepen:
P 150 - 240
De plamuur soll droog geslepen worden
Opslagstabiliteit:
bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 6 maanden.
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