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BILUX

serie 200-298

ΧΡΩΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Bilux είναι νιτροσυνθετικό χρώνα ενός συστατικού εύκολης εφαρµογής, υψηλής
φωτεινότητας µε γυαλάδα και υψηλής καλυπτικότητας.
Το Bilux διατίθεται σε σειρά βασικών χρωµάτων (σειρά 200) και σειρά έτοιµων
αποχρώσεων (σειρά 201-298).
Το TB 06 είναι µεταλλικό χρώµα και χρησιµοποιείται στο σύστηµα διπλής βαφής.
Τα άλλα µεταλλικά και τα σκούρα παστέλ βασικά µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν
στο σύστηµα διπλής βαφής.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
΄Ολα τα υποστρώµατα της σειράς MaxMeyer Car Refinish
Αυθεντικές επιφάνειες βαµµένες και τριµµένες 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 (µε το χέρι
ή µε το τριβείο).
ΠΑΣΤΕΛ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

BILUX

1000

1000

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

800

1000

20-22"

16-17"

απεριόριστος

απεριόριστος

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ

∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ
3205
1205

Νίτρου Bilux
Νίτρου χωρίς αρωµατικά

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Additivo antischivante AD 2341
Additivo texturizzante T400-T401
Ματαριστικό
MAT3

0,5-2%
από 15 έως 30%
35% (gloss 20 = µατ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
411
420
406

MMCRG02

304
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Συµβατό

Πιστόλι

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

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

LVLP ή
αποδοτικότητα
µεταφοράς
mm 1.2-1.3
0.3-0.7
mm 1.2-1.3
0.3-0.7
2-3 (γεµάτα)
35-45 micron

'Οταν χρησιµοποιούµε τα µεταλλικά βασικά εφαρµόζουµε 2-3 χέρια µε το
προϊόν διαλυµένο σε αναλογία 3:1.

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ
∆ιαλύουµε το Βilux µε το τρόπο που αναφέρεται παραπάνω. Προσθέτουµε µέσα στο
πιστόλι διαλυτικό 1535 σε αναλογία 1:1 και προχωρούµε στην εφαρµογή. ∆ιαλύουµε
πάλι σε αναλογία 1:1 και απλώνουµε στην περιοχή της επιδιόρθωσης. Στην τελική
φάση χρησιµοποιούµε µόνο διαλυτικό 1535.
Το αφήνουµε να στεγνώσει εντελώς (24 ώρες) και εφαρµόζουµε αλοιφή Autosand και
γυαλιστικό Maxiglass ή Μaxiglass Prof.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
∆ιάλειµµα µεταξύ χεριών εφαρµογής
Ελεύθερο σκόνης
Ολική ξήρανση
Μπορεί να γυαλιστεί

5-10 λεπτά
5-10 λεπτά
30-40 λεπτά
µετά από 24 ώρες

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
Πάντα δυνατή κατόπιν τριβής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
Αποθήκευση
καλυπτικότητα

1 και 3 λίτρα
σε δροσερό και στεγνό χώρο µακριά από πηγές θερµότητας
3.3 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.

