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UHS CLEAR 0330

1.360.0330

ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 2K ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - V.O.C. (420 gr/lt)
Το UHS Clear 330 είναι ένα βερνίκι µε χαµηλή περιεκτικότητα σε διαλυτες, 420 γρ/λτ,
το οποίο είναι σχεδιασµένο για να µειώνει την εκποµπή οργανικών διαλυτών στην ατµόσφαιρα. Το βερνίκι UHS Clear 330 πρέπει να χρησιµοποιείται µε το υδατοδιαλυτο σύστηµα
Aquamax όταν δεν πρέπει να ξεπεραστεί το όριο των 420 γρ/λτ περιεκτικότητα σε διαλύτες
στο χρώµα και στο βερνίκι ξεχωριστά.
Η µε το σύστηµα Maxicar HS εάν θέλµουµε να πετύχουµε τα εκπληκτικά χαρακτηριστικά
αυτού του βερνικιού υψηλών στερεών. Το UHS Clear 330 χαρακτηρίζεται από µεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά, γρήγορο στέγνωµα, καλή ανθετικότητα και εκπληκτική γυαλάδα
Χρησιµοποιείται για όλα τα φινιρίσµατα διπλής είτε είναι µπαλώµατα είτε ολικές βαφές
όπου εγγυάται τη µέγιστη αντοχή στο χρόνο.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
AquaMax - MAXICAR HS

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
Αφήστε να εξαερώσει το AquaMax µέχρι να µαττάρει ή το MAXICAR HS για 20-30
λεπτά. Περάστε µε κηρόπανο και στη συνέχεια εφαρµόστε το βερνίκι.
VOLUME
UHS CLEAR 0330

1000

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ

500

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

50
19-21" DIN 4 20°C

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C

1 ω. στους 20°C

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ - ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

2650

Νορµαλ

µερικές και ολικές βαφές

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

2510
2520

Νορµαλ
Αργός

µερικές βαφές και ολικές κάτω από τους 25°C
όλικές βαφές πάνω από τους 25°C

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Ελαστικοποιητής
Additivo antischivante
Additivo texturizzante
Ματταριστική πάστα

AD1208
AD2341
T400-T401
MAT3

VEDI SCHEDA TEC.
10-30 %
414
0,5-2%
411
από 30 έως 50%
420
100% (γυαλιστερό 50 = σατινέ)
406
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Συµβατό

Πιστόλι

Πιστόλι άνω ∆οχείο

µπεκ
πίεση Bar

Αριθµός Χεριών
Συνιστόµενο πάχος φιλµ
Σηµείωση :

LVLP ή
αποδοτικότητα
µεταφοράς

mm 1.2-1.5
mm 1.3-1.4
2-3
3-4
1 άχνιστό + 1 γεµάτο
50 µικρά

Εφαρµόστε ένα χέρι αχνιστό ακολουθούµενο από ένα γεµάτο χωρίς αναµονή
ανάµεσα στα χέρια.
Μην εφαρµόσετε περισσότερο βερνίκι από αυτό που ενδύκνεται.
Το συνιστόµενο πάχος φιλµ (50 µικρά) µπορείτε να το πετύχετε πολύ εύκολα

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
Αναµονή πριν το στέγνωµα στο φούρνο / υπέρυθρες ακτίνες
ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
µεσαίων κυµµάτων
βραχέων κυµµάτων
onde
corte
ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

30' - 40' στους 60° C
5-7 λεπτά.
15 λεπτά
10 λεπτά
10 min

Πάντα δυνατή, χρειάζεται τρίψιµο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
1 λ.
Αποθήκευση
σε δροσερό και ξηρό χώρο µακριά από πηγές θερµότητας
Θεωρητική καλυπτικό 10,2 mq/l προϊόν έτοιµο προς χρήση µε πάχος φιλµ 50 µικρά

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

