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DURALIT CAR

serie 100-105

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΗΣ 2K - 2 : 1
Το DURALIT CAR είναι ακρυλικό χρώµα δύο συστατικών για παστέλ αποχρώσεις.
Σε συνδυασµό µε την µεγάλη ποικιλία των καταλυτών και των διαλυτικών δίνει άριστα
αποτελέσµατα σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Το DURALIT CAR παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στις ατµοσφαιρικές επιδράσεις. ∆ιατηρεί
αναλλοίωτο το χρώµα του και µεγάλη γυαλάδα.
∆ιατίθεται σε σειρά βασικών χρωµάτων (σειρά 100) και σε σειρά έτοιµων αποχρώσεων
(σειρά 101-105).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
TopFiller HS - MS Filler - Blitzsealer New - TintFiller - ClearSealer 540 - 1K Plastiprimer
AquaMax HS Filler - Maxifull - Ecophos - Duralit Filler- Maxidriver MS.
Παλαιές και νέες βαφές τριµµένες ξηρά µε Ρ360-400 ή ψιλό Scotch Brite.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Συµβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες του υποστρώµατος που θα χρησιµοποιήσετε.
Τρίβουµε την επιφάνεια µε γυαλόχαρτο Ρ320-400 και ψιλό Scotch Brite (στο χέρι
ή µε το τριβείο).
DURALIT CAR
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ - DIN4, 20°C
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ

ΟΓΚΟΣ
1000
500
100-200
16-18"
2 ώρες

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ

6000 Κανονικός
τµηµατικές και ολικές βαφές κάτω από 25°C
8000 Γρήγορος
επιδιορθώσεις κάτω από 25°C
4000 Αργός
τµηµατικές και ολικές βαφές πάνω από 25°C
4045 Καλοκαιρινός
τµηµατικές και ολικές βαφές πάνω από 35°C
9000 Πολύ γρήγορο
κάτω από 18°C
4305 Πολύ γρήγορο
επιδιορθώσεις σε οποιαδήποτε θερµοκρασία
4310 Γρήγορο/Κανονικότµηµατικές, ολικές βαφές κάτω από 25°C
4320 Κανονικό/Αργό
τµηµατικές, ολικές βαφές πάνω από 25°C
4330 Πολύ Αργό
τµηµατικές, ολικές βαφές πάνω από 35°C
5405
Γιά σβήσιµο

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Ελαστικοποιητής
Additivo antischivante
Attitivo texturizzante
Μετατροπέας
Μετατροπέας διπλής
Ματαριστικό

AD1208
AD2341
T400-T401
MC80
2600
MAT3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
10-30 %
414
έως 0,5-2 %
411
από 30 σε 50%
420
1:1:2 (διαλυτικό 3205)
401
1:1:0,5 (καταλύτης 8000)
432
100% (gloss 20 = µατ)
406
80% (gloss 50 )
MMCRG02
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πιστόλι

Πιστόλι άνω δοχείο
µπεκ
πίεση πιστολιού (bar)
Πιστόλι κάτω δοχείο
µπεκ
πίεση πιστολιού (bar)
Χέρια εφαρµογής
Συνιστόµενο πάχος φιλµ

Συµβατό

LVLP ή
αποδοτικότητα
µεταφοράς

mm 1.3-1.4
3-3.5
mm 1.4-1.6
3.5-4

mm 1.2-1.3
0.3-0.7
mm 1.2-1.3
0.3-0.7
2
50 micron

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ
ΑΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- Καταλύουµε το Duralit Car µε τον πολύ γρήγορο καταλύτη 8000.
Βάφουµε και κατόπιν αραιώνουµε σε αναλογία 1:1 διαλυτικό 5405 για το σβήσιµο
και προχωρούµε στην εφαρµογή. ∆ιαλύουµε πάλι σε αναλογία 1:1 και το απλώνουµε
στην περιοχή της επιδιόρθωσης. Στην τελική φάση χρησιµοποιούµε µόνο διαλυτικό
5405. Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες Ν°421.
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΗΣ- Καταλύουµε το Duralit Car µε τον πολύ γρήγορο καταλύτη 8000.
Προσθέτουµε στο Duralit Car µέσα στο πιστόλι διαλυτικό 5405 σε αναλογία 1:1 και
προχωρούµε στην εφαρµογή. Αφήνουµε να περάσουν 15 λεπτά περίπου. Αδειάζουµε
το πιστόλι και χωρίς να το καθαρίσουµε προσθέτουµε το Maxiclear αφού προηγουµένως
έχει καταλυθεί και διαλυθεί σε αναλογία 10%. Εφαρµόζουµε ένα χέρι στην περιοχή της
ζηµιάς και έπειτα από 5 λεπτά αναµονής, εφαρµόζουµε άλλο ένα χέρι σε όλο το
τµήµα.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
∆ιάλειµµα µεταξύ χεριών εφαρµογής
10 λεπτά
Ελεύθερο σκόνης
µετά από 10 λεπτά
Ολική ξήρανση
την επόµενη ηµέρα
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
30-40 λεπτά στους 50-60°C
Αναµονή πριν την ξήρανση στο φούρνο ή µε υπέρυθρες λάµπες
5-7 λεπτά
ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΛΑΜΠΕΣ IRT µεσαίας συχνότητας
10 λεπτά
υψηλής συχνότητας
15 λεπτά
Σηµείωση (Συµβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες IRT).

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
Πάντα δυνατή κατόπιν τριψίµατος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
Αποθήκευση
καλυπτικότητα

1 και 3 λίτρα
σε δροσερό και στεγνό χώρο µακριά από πηγές θερµότητας
8.4-10.7 mq/l έτοιµου προϊόντος για πάχος φιλµ 10 micron

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

