PRODUKTY JSOU URCENY POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

H0510V
Tento technický list nahrazuje všechny případné předchozí verze.

Polyesterový stríkací tmel P565-2901
PRODUKT
P565-2901
SHA307
P850-1224

POPIS
Polyesterový stříkací tmel
Aktivátor pro polyesterový stříkací tmel
Ředidlo pro polyesterový stříkací tmel

POPIS PRODUKTU
P565-2901 je svetle šedý 2K vysokovrstvý stríkací tmel vyvinutý pro použití pod jakékoliv 2K základy a plnice Nexa Autocolor, pro
vyrovnání hlubokých nerovností.
P565-2901 je velmi mnohostranný; muže být nareden pro lepší rozliv a redukci broušení nebo muže být aplikován štetcem na malé
plochy.

Innovating Repair Solutions
Tyto produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití v autoopravárenství.
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Nexa Autocolor 2K™ P565-2901 Polyesterový stríkací tmel
Innovating Repair Solutions
PROCES
SUBSTRÁTY A PRÍPRAVA

H0510V

P565-909 1 díl
P850-XXXX* 1 díl
Viskozita
pri 20°C
18 –být
20 s.
/ DIN4 na::
P565-2901
může
aplikován
Tryska
dobře obroušenou a odmaštěnou holou ocel a hliník.
Horní plnení Ø Pro
1.3 optimální
– 1.6 mm životnost může být nejdříve použit 2K™ Epoxy Primer.
Spodní plnení Ø
1.4 –obroušený
1.6 mm laminát GRP, pracovní základy a staré laky v dobrém stavu
dobře
Tlak: 2.7 – 3.3 bar (40 – 50 psi)
HVLP a vyhovující predpisum EU, podle doporucení výrobce stríkací pistole.
Poznamka!
na povrchy
tvořené TPA.
2 plné
vrstvy pro Nepoužívejte
dosažení minimálne
20 mikronu
TPA (termoplastické
musí
být před
stříkacího tmelu kompletně odstraněny.
5 – 10 minut odvetrání
mezi vrstvami. akryláty)
Cas závisí
na teplote
priaplikací
aplikaci.
Pred aplikací dalšího produktu je doporuceno nechat povrch odvetrat 10-15 minut (pri uvedené tlouštce vrstvy).
P565-909
použitý dle
výše uvedených
nevyžaduje
broušení.
Pro dosažení
nejlepších
výsledkůdoporucení
je třeba provést
dobrou
přípravu. Jsou doporučeny následující hrubosti
Necistoty
lze P80-P120
odstranit na
sucho papírem P600-800 po 40 minutách.
brusiva:
(nasucho).
P565-909 pri použití pro SPOTové opravy muže být prímo prelakován barvami 2K (P420-/P421-/P471-/P422-), 2K™
HS Plus (P471-/P472-), bázemi Aquabase®Plus (P989-) a Aquabase® (P965-).
Poznamka!
Nepoužívejte
P565-2901
pozinkované
galvanizované
a reaktivní
základy.
Pokud
je treba vetší
tlouštka vrstvy
nebona
pro
vetší plochynebo
aplikujte
nekterý 2Kpovrchy
plnic Nexa
Autocolor.

PROCES

P565-2901
SHA307
P850-1224

Objemově
100.0 dílů
2.5 dílu *
2.0 díly

Hmotnostně
100.0 dílů
2.0 díly
2.0 díly

* 2,5% nebo 25 ml SHA307 do 1 litru P565-2901
Viskozita pri 20°C

45 s. / DIN 4

Zpracovatelnost pri 20°C 20 minut

Je doporučena pistole s horním plněním
Tryska

Ø 2.0 – 2.5 mm

Tlak

2.0 – 2.7 bar (30 – 40 psi)

Aplikujte 3 – 4 vrstvy.
Každá vrstva dává cca 75-100 μm.
Maximální doporucená tlouštka je 600 μm.
Pro zlepšení rozlivu a redukci broušení pridejte do poslední vrstvy 5% redidla P850-1224.
P565-2901 lze také aplikovat na malé plochy štetcem.
Odvětrání
Mezi vrstvami
Před sušením v kabině

5 – 10 minut
5 – 10 minut

Sušení na vzduchu při 20°C (200 µm): 2 – 3 hodiny *
* čas sušení se velmi prodlouží při teplotách nižších než 15°C
Sušení při teplotě kovu 50°C 30 minut
Sušení IC:
Strední vlny
Krátké vlny

15 minut
10 minut

P565-2901 se extrémne snadno brousí.
Použijte P150 – P180 (na sucho), a zakoncete P240 – P280 (na sucho).
Tento produkt by nemel být broušen za mokra.
P565-2901 musí být pred aplikací vrchního krycího laku nejprve prelakován nekterým 2K plnicem Nexa Autocolor.

Innovating Repair Solutions
Tyto produkty jsou urceny pouze pro profesionální použití v autoopravárenství..
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OBECNÉ POZNÁMKY K PROCESU
Nexa Autocolor 2K™ P565-2901 Polyesterový stríkací tmel
Innovating Repair Solutions
PROCES
OBECNÉ POZNÁMKY K PROCESU
P565-909 1 díl

H0510V

P850-XXXX* 1 díl
Viskozita pri 20°C 18 – 20 s. / DIN4
Tryska POZNÁMKY
DALŠÍ
Horní plnenínesmí
Ø 1.3být
– 1.6
mm
P565-2901
aplikován
mezi 2 vrstvy syntetických barev.
Spodní plnení Ø 1.4 – 1.6 mm
Tlak: 2.7 – 3.3 bar (40 – 50 psi)
Nejlepších
výsledkůpredpisum
opravy je dosaženo
pokojovévýrobce
teplotě vstríkací
prostorách
lakovny.
HVLP a vyhovující
EU, podle při
doporucení
pistole.
Teplota
v lakovně
a teplota minimálne
produktu by
být stejná.
2 plné vrstvy
pro dosažení
20měla
mikronu
5 – 10 minut odvetrání mezi vrstvami. Cas závisí na teplote pri aplikaci.
Pred aplikací
dalšího produktu
je doporuceno nechat povrch odvetrat 10-15 minut (pri uvedené tlouštce vrstvy).
ČIŠTĚNÍ
APLIKAČNÍCH
ZAŘÍZENÍ
P565-909
použitý
dlepo
výše
uvedených
nevyžadujenebo
broušení.
Nářadí
umyjte
ihned
použití
pomocí doporucení
čistícího rozpouštědla
silného ředidla.
Necistoty
lze odstranit2K™
na sucho
papírem P600-800
po 40 minutách.
Nexa
Autocolor
P565-2901
Polyesterový
stríkací tmel H0510V
P565-909 pri použití pro SPOTové opravy muže být prímo prelakován barvami 2K (P420-/P421-/P471-/P422-), 2K™
TRANSPORT
A SKLADOVÁNÍ
HS Plus (P471-/P472-), bázemi Aquabase®Plus
(P989-) a Aquabase®
(P965-).
Pokud je treba vetší tlouštka vrstvy nebo pro vetší plochy aplikujte nekterý 2K plnic Nexa Autocolor.
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.

VOC INFORMACE
Limit koncentrace organických tekavých látek podle predpisu Evropské Unie pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.b) ve forme
pripravené k použití je max. 250 g/litr. Obsah organických tekavých látek tohoto produktu ve forme pripravené k použití je max.
250 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

Innovating Repair Solutions
Tyto produkty jsou urceny pouze pro profesionální použití v autoopravárenství..
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