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AQUAMAX BAΣΙΚΑ

Σειρά 500

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΌ ΧΡΏΜΑ ΓΙΑ ΒΑΦΈΣ ∆ΙΠΛΉΣ
Το χρώµα Aquamax είναι ένα υδατοδιαλυτό χρώµα για πολλαπλές χρήσεις µε περλέ,
αλουµίνιες και παστέλ αποχρώσεις. Αυτό το προϊόν έχει υψηλή καλυπτικότητα, ποιότητα
και παραγωγικότητα καθώς και στις µερικές επιδιορθώσεις χωρίς καθόλου πρόσθετα ή
βοηθητικά. Επαναβάφετε όλα τα βερνίκια της σειράς MaxMeyer για καλύτερα αποτελέσµατα
και διάρκεια. Το χρώµα Aquamax δεν είναι εύλεκτο και µειώνει σηµαντικά τις εκποµπές
διαλυτών στην ατµόσφαιρα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
AquaMax HS Filler -Top Filler HS 5:1 - MS Filler 4:1, Blitzsealer New -Tintfiller HP Multigrey Filler - Clearsealer 540 νέο αστάρι πολυουρεθάνης 2Κ Filler της σειράς MaxMeyer.
Παλαιότερες βαφές που έχουν τριφτεί µε (Ρ360 - 400 ή scotch brite fine)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
∆είτε τις τεχνικές οδηγίες του υποστρώµατος πριν το χρησιµοποιήσετε. Το τελικό τρίψιµο
µε Ρ320 - 400 γυαλόχαρτο (χαρτί ή µηχάνηµα) συνίσταται πριν την εφαρµογή του
χρώµατος. Σε τµηµατικές βαφές τρίψτε ολοκληρωτικά το αστάρι µε Ρ500 - 600 για
καλύτερη κάλυψη των γρατζουνιών. Καθαρίστε µε υγρό καθαρισµού 3500 ή Preacleaner.
Καθαρίστε µε κηρόπανο πριν το χρώµα.

ΒΑΡΟΣ
BΑΣΙΚΌ AQUAMAX

1000

ΠΌΣΙΜΟ ΝΕΡΌ

300

ΧΡΌΝΟΣ ΖΩΉΣ

Απεριόριστος

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ
Πόσιµο νερό της βρύσης

MMCRG02

320
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πιστόλι

Συµβατό

Μπεκ πιστολιού
πίεση πιστολιού
Αριθµός χεριών
Προτεινόµενο πάχος φιλµ
Σηµαντικό :

mm 1.2-1.4
2-3 bar

HVLP

mm 1.2-1.3
0,3-0,7
2-3
15-20 µικρά

LVLP ή
αποδοτικότητα
µεταφοράς
mm 1.2-1.3
2-3 bar

Εάν είναι απαραίτητο εφαρµόστε τελικό σταυρωτό χέρι για να έχετε
οµοιόµορφο αποτέλεσµα. Καθαρίστε το πιστόλι µε νερό βρύσης ή
καθαριστικό πιστολιού πριν τη χρήση. Μην χρησιµοποιείτε εξοπλισµό
ψεκάσµατος που περιέχει υπολείµµατα διαλύτη µετά την χρήση
καθαρίστε τον εξοπλισµό ψεκασµού µε νερό βρύσης ή καθαριστικό
πιστολιού.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (20°C, λιγότερο από 50% υγρασία
Αναµονή µεταξύ χεριών εφαρµογής
∆ιάλειµµα µεταξύ χεριών εφαρµογής
Αναµονή πριν την εφαρµογή του βερνικιού
Ξήρανση στον αέρα
Ξήρανση στο φούρνο (60°C)
Ξήρανση µε υπέρυθρες λάµπες
µεσαίας συχνότητας
χαµηλής συχνότητας
Σηµαντικό :

10-15 λεπτά
1-2 λεπτά
20-30 λεπτά
5-10 λεπτά

Στεγνώστε το Aquamax µέχρι το φιλµ να γίνει µατ πριν από τη χρήση της
λάµπας.

ΒΕΡΝΙΚΙΑ
Maxiclear HS - Extralack MS - Maxilack - Premium HS Clear - HP Clear

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
Αποθήκευση
καλυπτικότητα

3 λεπτά
2 λεπτά

0,5 - 1 λίτρο
σε δροσερό και ξηρό χώρο µακριά από πηγές
θερµότητας 5°C - 35°C
12,5-20 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.

