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MAXICAR HS

σειρά 180-181

ΜΑΤ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΒΑΦΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ/ΤΡΙΠΛΗΣ
Το MaxiCar HS είναι χρώµα υψηλών στερεών για µεταλλικές, περλέ και παστέλ βαφές
διπλής. Προσφέρει µεγάλη καλυπτικότητα και στεγνώνει πολύ γρήγορα. ∆ουλεύεται
γρήγορα και δίνει τέλειο αποτέλεσµα. Παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στο χρόνο.
Το MaxiCar HS διατίθεται σε σειρά βασικών χρωµάτων (σειρά 180) και σε σειρά έτοιµων
αποχρώσεων (σειρά 181).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
TopFiller HS - MS Filler - Blitzsealer New - TintFiller - ClearSealer 540 - 1K Plastiprimer
AquaMax HS Filler - Maxifull - Ecophos - Duralit Filler - Maxidriver MS
Αυθεντικές 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 ή ψιλό Scotch Brite (µε το χέρι ή µε
το τριβείο). Καθαρίζουµε µε υγρό καθαρισµού 3500.
Προετοιµασία της επιφάνειας επιδιόρθωσης: (δεν είναι απαραίτητη αλλά χρήσιµη στις
περιπτώσεις που η προετοιµασία δεν είναι τέλεια ειδικά όταν πρόκειται για ανοιχτά
µεταλλικά χρώµατα). Εφαρµόζουµε ένα χέρι Maxifix σε όλη την επιφάνεια. ¨Οταν υπάρξει
µατάρισµα εφαρµόζουµε το Maxicar HS, φροντίζοντας να παραµένουµε στα όρια της
περιοχής που έχει εφαρµοστεί το Maxifix.
ΟΓΚΟΣ
MAXICAR HS

1000

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

1000
15-19"

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C

απεριόριστος

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ

∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ
4310
4320
4330

Γρήγορο/Κανονικόκάτω από 25°C
Κανονικό/Αργό
πάνω από 25°C
Πολύ αργό
πάνω από 35°C

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Πρόσθετο σβησίµατος
Additivo texturizzante

AD 1201
T400-T401

100%
από 30 έως 50%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
427
420

MMCRG02

314
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πιστόλι

Πιστόλι άνω δοχείο
µπεκ
πίεση πιστολιού (bar)επιδιόρθ.
τµηµατική βαφή
ολική βαφή

Συµβατό

LVLP ή
αποδοτικότητα
µεταφοράς

mm 1.3-1.4
1.5
2
2.5

mm 1.2-1.3
0.3-0.5
0.3-0.7
0.3-0.7

∆ιατηρείστε την πίεση χαµηλά στα 1.5 bar για να αποφύγετε το
σχηµατισµό άχνας κατά τον ψεκασµό. Χαµηλώστε την πίεση στα 0.5 bar
κατά τη διάρκεια του σβησίµατος.

Σηµαντικό :

Χέρια εφαρµογής
διπλής
διπλής, µη καλυπτικό χρώµα
τριπλής, περλέ
χρώµα φόντου
χρώµα περλέ
Σηµαντικό :

2
3-4
2-3
2-4

Γιά καλύτερη ξήρανση του χρώµατος προσθέσθε στο φόντο τον πολύ
γρήγορο καταλύτη 8000 σε αναλογία 15% περίπου.

Συνιστόµενο πάχος φιλµ
Μέγιστο πάχος φιλµ

15-25 micron
20-30 micron

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
∆ιάλειµµα µεταξύ χεριών εφαρµογής
Αναµονή πριν την εφαρµογή του βερνικιού

5-10 λεπτά
20-30 λεπτά

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
Εάν περάσουν περισσότερες από 12 ώρες από την εφαρµογή του Maxicar , τρίβουµε
ελαφρώς µε ψιλό Scotch Brite και καθαρίζουµε µε υγρό καθαρισµού 3500.

ΒΕΡΝΙΚΙΑ
∆έχεται MaxiClear HS New, Superlack MS, Maxilack, HP Clear, UHS Clear 250.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
Αποθήκευση
καλυπτικότητα

βασικό χρώµα: 1 και 3 λίτρα έτοιµο χρώµα:0,750 λίτρα
σε δροσερό και στεγνό χώρο µακριά από πηγές θερµότητας
8-13.5 mq/l έτοιµου προϊόντος για πάχος φιλµ 10 micron

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

