PRODUKTY JSOU URCENY POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

G2000V
Tento technický list nahrazuje všechny případné předchozí verze.

2K™bezchromátový
reaktivní základ P565-9868
PRODUKT

POPIS

P565-9868

Bezchromátový reaktivní základ

P275-9069

Aktivátor pro bezchromátový reaktivní základ

P275-9070

Aktivátor pro bezchromátový reaktivní základ

POPIS PRODUKTU
P565-9868 je bezchromátový, dvousložkový reaktivní základ, který byl vyvinut pro použití pod různé dvousložkové podklady Nexa
Autocolor.
Poskytuje excelentní korozivní odolnost a adhezní vlastnosti na různých kovových podkladech, jako jsou ocel, hliník a
galvanizované kovy.

Innovating Repair Solutions
Tyto produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití v autoopravárenství.
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SUBSTRÁTY A PRÍPRAVA
P565-9868 by mel být aplikován na:
Holá ocel
Galvanizovaná ocel
Pozink
Hliník a jeho slitiny
Elektroforéza
Staré lakované povrchy
GRP, Skelný laminát
Polyesterové tmely

P80 – 120 (za sucha), rez musí být odstranena pomocí P800 - 127
P400 (za sucha)
Scotch – Brite™
P280 - P320 (na sucho)
P360 (za sucha) / P280 - 320 (za mokra)
P400 – P500 (za sucha) nebo P280 – P320 (za mokra)
P320 (na sucho)
P80-P120 (na sucho)

Pozn.:
Aby nedošlo k poškození ochranné vrstvy, mel by být pozink obroušen ScotchBritem.
Upozornení: Není doporucen na termoplastické akrylátové substráty (TPA).

POSTUP
Míchací Pomery Objemove
P565-9868
1 díl
P275-9069/ -9070
1 díl
Pred použitím ponechte namíchanou aktivovanou smes v klidu po dobu 10 minut.

Aplikacní viskozita pri 20°C:
Doba zpracovatelnosti pri 20°C:

Velikost trysky
Vrchní plnení:
Tlak na vstupu:

14 – 15 sekund / DIN4
aktivovaná barva až 5 dnu

Ø 1.3 – 1.6 mm
HVLP a „compliant“ vyhovující predpisum EU, dle doporucení výrobce
stríkací pistole.

Aplikací jedné plné vrstvy vytvoríte film o tlouštce 10 - 15 μm.

Sušení na vzduchu pri 20°C:

15 minut, v závislosti na podmínkách pri sušení a tlouštce vrstvy

.
Pred lakováním 2K vrchními laky (P471), bázemi Aquabase™ (P965) nebo bázemi Aquqabase Plus (P989) by mel
být bezchromátový reaktivní základ P565-9868 prímo prelakován nekterým 2K rozpouštedlovým akrylátovým plnicem
Nexa Autocolor.

OBECNÉ POZNÁMKY
CIŠTENÍ APLIKACNÍCH ZARÍZENÍ
Po použití dukladne ocistete veškeré nástroje a aplikacní zarízení pomocí cistícího redidla nebo cistice.

Innovating Repair Solutions
Tyto produkty jsou urceny pouze pro profesionální použití v autoopravárenství..
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TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ
Skladovací teplota: 5 až 35°C
Skladujte v souladu s místne prislušnými predpisy. Skladujte v originálních obalech, chránených proti prímému slunecnímu zárení, na
suchých, chladných a dobre vetraných místech, stranou od nekompatibilních materiálu (viz. oddíl 10 v bezpecnostním listu) a potravin
nebo nápoju. Obaly udržujte pevne a tesne uzavrené až do doby, než budete produkt potrebovat k použití. Obaly, které byly
otevreny, je nutné znovu peclive uzavrít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznacených obalech.
Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostredí.A OCHRANA ZDRAVÍ

VOC INFORMACE
Limit koncentrace organických tekavých látek podle predpisu Evropské unie pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.c) ve forme
pripravené k použití je max. 780 g/litr. Obsah organických tekavých látek tohoto produktu ve forme pripravené k použití je max. 780
g/litr.
V závislosti na zvoleném zpusobu použití muže být aktuální koncentrace tekavých látek v produktu pripraveném k použití nižší,
než je predepsáno smernicí EU.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Tyto produkty jsou urceny pouze k profesionálnímu použití a nesmejí být používány k jiným úcelum, než ke kterým jsou urceny.
Informace uvedené v tomto technickém listu jsou založeny na soucasné úrovni dosažených vedeckých a technických znalostí a
uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatrení pro zajištení vhodnosti produktu pro plánovaný úcel použití.
Pro více informací o ochrane zdraví a bezpecnosti si prectete bezpecnostní list, který je dostupný také na stránce:
www.nexaautocolor.com

PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
.
Ul. Bodycha 47 05-816 Michałowice, Poland
Tel.: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13
www.nexaautocolor.com
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