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ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΝΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ - ΑΧΡΩΜΟ
Το TintFiller είναι ακρυλικό υπόστρωµα δύο συστατικών το οποίο χρωµατίζεται µε χρώµα
µονής Duralit Car και ABF και HS DURALIT. ∆ιευκολύνει την εφαρµογή των µη καλυπτικών
χρωµάτων (πέρλες,κίτρινα και πορτοκαλί χωρίς µόλυβδο).
Χρωµατίζεται µε το χρώµα της απόχρωσης του αυτοκινήτου.
Στο σύστηµα διπλής και τριπλής βαφής αντικαθιστά το χρώµα του φόντου.
Μεταβάλλοντας την αναλογία ανάµιξης χρησιµοποιείται και στο σύστηµα βαφής µε
τρίψιµο και στο σύστηµα βαφής υγρό επί υγρού.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Απλή λαµαρίνα, καθαρισµένη και τριµµένη (µόνο γιά µικρές επιφάνειες)
Πολυεστερικοί στόκοι, υαλορητίνες, τριµµένες Ρ280-320
Παλαιές βαφές σε καλή κατάσταση τριµµένες
Σηµαντικό :

'Οταν πρόκειται για εφαρµογή σε παλαιά βαφή ευαίσθητη στους
διαλύτες, σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια δεν έχει ρωγµές και εφαρµόστε
το προϊόν σε ολόκληρη το τµήµα. Το TintFiller δεν χρησιµοποιείται για
τη µόνωση θερµοπλαστικών βαφών αλλά χρησιµοποιείται για να κάνει
οµοιόµορφες τις επιφάνειες διαφορετικής απορρόφησης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Καθαρίζουµε την επιφάνεια µε νερό (κατά προτίµηση ζεστό) και απορρυπαντικό.
Τρίβουµε µε γυαλόχαρτο Ρ280-320. Πλένουµε µε υγρό καθαρισµού 3500
Για καλύτερη αντισκωριακή προστασία εφαρµόστε 1-2 χέρια Ecophos
ΜΕ ΤΡΙΨΙΜΟ
ΟΓΚΟΣ 2:1:1
TINTFILLER
DUR.CAR-ABF-HS DUR.
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4 20°C
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
Σηµαντικό :

1000
500
500
0-100
25-28''
45 λεπτά

ΥΓΡΟ ΕΠΙ ΥΓΡΟΥ
ΟΓΚΟΣ 1:1:1
1000
1000
1000
300-500
16-17''
60 λεπτά

Πιθανή προσθήκη ελαστικοποιητή AD1208 σε αναλογία 10-30%. Η
κατάλυση πραγµατοποιείται µε τις αναλογίες που αναφέρονται στις
τεχνικές πληροφορίες 414.

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ

9000 Πολύ γρήγορος

τµηµατικές βαφές και επιδιορθώσεις από
18°-25°C
τµηµατικές βαφές και επιδιορθώσεις κάτω
8000 Γρήγορος
από 25°C
6000 Μεσαίος
ολικές,τµηµατικές βαφές και επιδιορθώσεις
πάνω από 25°C,
για τµηµατικές βαφές
4305 Πολύ Γρήγορο
4310 Γρήγορο/Κανονικό ολικές,τµηµατικές βαφές κάτω από 25°C
4320 Αργό
ολικές,τµηµατικές βαφές και επιδιορθώσεις
πάνω από 25°C
4330 Πολύ αργό
ολικές και τµηµατικές βαφές πάνω από 35°C
4280 Επιταχυντής
µέγιστο αποτέλεσµα κάτω από 25°C.
MMCRG02
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ
Πιστόλι

ΜΕ ΤΡΙΨΙΜΟ
Συµβατό
LVLP ή
αποδοτικότητα
µεταφοράς

Μπεκ άνω δοχείο
Πίεση πιστολιού (bar)
Χέρια εφαρµογής
Συνιστόµενο πάχος φιλ
Μέγιστο πάχος φιλµ

mm 1.6-1.8
1.4-1.5
2-3
0.3-0.7
2-3
100-130 micron
130-150 micron

ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΨΙΜΟ
Συµβατό
LVLP ή
αποδοτικότητα
µεταφοράς
mm1.3-1.4
2-3

1.2-1.3
0.3-0.7
2
50-80 micron
80-100 micron

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
∆ιάλειµµα µεταξύ χεριών εφαρµογής
5-10 λεπτά
Τριβή (για 100 micron, 20°C)
µετά από 4-5 ώρες
Τριβή (πάνω από 100 micron)
την επόµενη ηµέρα
Αναµονή πριν την εφαρµογή του χρώµατος
30 λεπτά ελάχιστος. - 12 ώρες µέγιστος
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ-ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΛΑΜΠΕΣ IRT
Αναµονή πριν την ξήρανση
5-10 λεπτά
Ξήρανση στο φούρνο
30 λεπτά στους 60°C
Ξήρανση µε υπέρυθρες λάµπες µεσαίας συχνότητας
15 λεπτά
υψηλής συχνότητας
10 λεπτά
Απόσταση
70 cm
Αφήνουµε το TintFiller να στεγνώσει εντελώς πριν προχωρήσουµε στη
τριβή ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα διαφορετικής απορρόφησης.
Στο σύστηµα βαφής χωρίς τρίψιµο το αποτέλεσµα θα είναι τόσο καλύτερο
όσο µεγαλύτερο είναι το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της εφαρµογής
του TintFiller και του χρώµατος.

Σηµαντικό :

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
Είναι δυνατή κατόπιν 12 ωρών από την εφαρµογή και µε τρίψιµο

ΤΡΙΨΙΜΟ
ΞΗΡΑ
ΥΓΡΗ

P320 - 400 + Ψιλό Scotch Brite
P800

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
∆έχεται
τα χρώµατα MAXICAR HS, DURALIT CAR, DURALIT ABF,UHS DURALIT
.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
Αποθήκευση
καλυπτικότητα

1 λίτρο
σε δροσερό και στεγνό χώρο µακριά από πηγές θερµότητας
7.6-9 mq/l έτοιµου προϊόντος για πάχος φιλµ 50 micron

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση
Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.

