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AQUAMAX HS FILLER
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Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ - ΜΠΕΖ
Το AquaMax HS Filler είναι ένα υδατοδιαλυτό υπόστρωµα ενός συστατικού χωρίς
διαλύτες δηλαδή VOC = 0.
Είναι έτοιµο για χρήση αλλά εάν είναι απαραίτητο διαλύεται µε νερό της βρύσης.
Το AquaMax HS Filler περιέχει αντιδιαβρωτικές µη ρυπαντικές χρωστικές.
Το AquaMax HS Filler στεγνώνει γρήγορα, παρουσιάζει µεγάλη ικανότητα
γεµίσµατος και τρίβεται εύκολα. Εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως των γνωστών
υποστρωµάτων που περιέχουν διαλύτες. Χρησιµοποιείται για µικρές επιδιορθώσεις
τµηµατικές και ολικές βαφές.
Η χρήση του AquaMax HS Filler επιτρέπει την µείωση εκποµπής διαλυτών στο χώρο
εργασίας και στην ατµόσφαιρα.
∆εν είναι εύφλεκτο υλικό και φέρει ετικέττα ασφαλείας σύµφωνα µε τους κανονισµούς
της EE

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Απλή λαµαρίνα, τριµµένη και καθαρισµένη (µόνο για µικρές επιδιορθώσεις)
Πολυεστερικοί στόκοι, υαλορητίνες τριµµένες µε Ρ220-240
Παλαιές βαφές σε καλή κατάσταση, τριµµένες
Σηµαντικό :

Το AquaMax HS Filler µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε θερµοπλασικές
βαφές ή βαφές ευαίσθητες στους διαλύτες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Τρίβουµε µε γυαλόχαρτο Ρ280-320. Πλένουµε µε υγρό καθαρισµού 3500.
Για καλύτερη αντισκωριακή προστασία εφαρµόστε 1-2 χέρια Ecophos.
Σηµαντικό :

Εάν έπειτα από 10 λεπτά από την εφαρµογή του υποστρώµατος
παρατηρηθεί εµφάνιση σκουριάς, πλένουµε την επιφάνεια µε νερό µέχρι
να αποµακρυνθεί το υπόστρωµα και πλένουµε µε υγρό καθαρισµού 3500.
Πριν την εφαρµογή του AquaMax HS Filler εφαρµόζουµε 1-2 χέρια
Ecophos.

ΟΓΚΟΣ
AQUAMAX HS FILLER
ΝΕΡΟ της βρύσης
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ

1000
0-5% µέγιστος
45-55"
απεριόριστος

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ
Νερό της βρύσης

MMCRG02

248
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πιστόλι

Συµβατό

LVLP ή
αποδοτικότητα
µεταφοράς

1.6-1.8
2-3

1.6-1.8
0.3-0.7

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

2-3
100-150 micron
200 micron

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
∆ιάλειµµα µεταξύ χεριών εφαρµογής
(20°C, 50% υγρασία, πάχος φιλµ 50 micron)

10-15 λεπτά

Είναι δυνατό να περιορίσουµε την αναµονή µεταξύ των χεριών
εφαρµογής στεγνώνοντας την επιφάνεια µε αέρα από απόσταση 25-30
cm.

Σηµαντικό :

Τριβή
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ-ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΛΑΜΠΕΣ IRT
Αναµονή πριν τη ξήρανση
Ξήρανση στο φούρνο
Ξήρανση µε υπέρυθρες λάµπες µεσαίας συχνότητας
υψηλής συχνότητας
Απόσταση

µετά από 2-3 ώρες
5-10 λεπτά
30 λεπτά στους 60°C
15 λεπτά
10 λεπτά
70 cm

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
Μετά από ολική ξήρανση της επιφάνειας και µε τρίψιµο µπορούµε να ξαναεφαρµόσουµε
AquaMax HS Filler ή οποιοδήποτε υπόστρωµα εκτός του Plastomax.

ΤΡΙΨΙΜΟ
ΞΗΡΑ

P360-400 + Ψιλό Scotch Brite

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
∆έχεται όλα τα χρώµατα της σειράς MaxMeyer Car Refinish.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
Απόθήκευση
καλυπτικότητα

1 λίτρο
σε δροσερό και στεγνό χώρο µακριά από πηγές θερµότητας
4 mq/l έτοιµου προϊόντος για πάχος φιλµ 100 micron

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

