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HP MULTIGREY FILLER

1.841.8700 - 8900

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ (8700) - ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ (8900)
Το υπόστρωµα HP Multigrey Filler είναι ακρυλικό 2 συστατικών το οποίο στεγνώνει πολύ
γρήγορα και αυξάνει αισθητά την παραγωγικότητα στο φανοβαφείο. Έχοντας καλή γεµιστική
ικανότητα και µία εκπληκτική ελαστικότητα τρίβεται εύκολα και εγγυάται µεγάλη αντίσταση
στην απορρόφηση του χρώµατος.Αναµιγνύοντας το γκρι ανοιχτό µε το γκρι σκούρο µπορείτε να
πετύχετε την κατάλληλη απόχρωση στο υπόστρωµα για οποιαδήποτε απόχρωση και ιδιαίτερα
πολλών σταδίων ή για αυτές µε µειωµένη καλυπτικότητα, συνεισφέροντας σε µία σηµαντική
εξοικονόµιση υλικού και χρόνου.
Το υπόστρωµα HP Multigrey Filler µειώνει τους χρόνους στεγνώµατος σε βάθος σε κάθε
σύστηµα στεγνώµατος (αέρας, φούρνος, ακτίνες I.R.) και σε κάθε διαδικασία εφαρµογής
Το υπόστρωµα HP Multigrey Filler σε συνδυασµό µε το αστάρι HP Primer Aerosol
και το βερνίκι HP Clear αποτελούν το σύστηµα υψηλής παραγωγικότητας που χρησιµοποιείται
στα φανοβαφεία για την επιδιόρθωση µικροζηµιών, για µερικές και ολικές βαφές

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Απλή λαµαρίνα, απολιπασµένη και τριµµένη
Πολυεστερικοί στόκοι, υαλορητίνη και πολυεστέρας, τριµµένες µε γυαλόχαρτο P280-320
Παλιές βαφές σε καλή κατάσταση, τριµµένες
Σηµαντικό:

Στην επαναβαφή παλιών βαφών οι οποίες είναι ευαίσθητες στους διαλύτες, βεβαιωθείτε
ότι η επιφάνεια δεν παρουσιάζει κοψίµατα. Το υπόστρωµα HP Multigrey Filler δεν είναι
κατάλληλο για να µονώνει θερµοπλαστικές βαφές.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Καθαρίστε την επιφάνεια µε νερό (κατά προτίµηση ζεστό) και απορρυπαντικό. Τρίψτε τις παλιές
βαφές µε γυαλόχαρτο P280-320. Καθαρίστε µε το διαλυτικό αντισιλικόνης 3500 ή µε το
Aquamax Precleaner.
Για καλύτερη απόδοση του προϊόντος πάνω σε λαµαρίνα εφαρµόστε πρώτα 1-2 χέρια από το
αστάρι HP Primer Aerosol.

ΠΟΛΥ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ
ΟΓΚΟΣ ΒΑΡΟΣ
1000
HP MULTIGREY FILLER
1000
160
ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ
250
0
∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ
0
65-70"
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ'-DIN4, 20°C
30'
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Σηµαντικό

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ

ΜΩΝΩΤΙΚΟ

ΟΓΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΒΑΡΟΣ
1000
1000
1000
1000
250
160
250
160
100-150 60-90
200-250
120-150
22-28"
16-18"
45-60'
60-75'

Εάν χρειαστεί προσθέστε τον ελαστικοποιητή AD1208: 10-30%.

ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ - ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ
ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

6000 Γρήγορος
8000

∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ

9000
4305
4310
4320

µερικές βαφές και µικροδιορθώσεις πάνω
απο 25°C ολική πάντα
Πάρα πολύ γρήγορος µερικές βαφές κάτω από 25°C,
µικροδιορθώσεις πάνω από 25°C
Πολύ γρήγορος
µικροδιορθώσεις κάτω από 25° C
Γρήγορο
για µικροδιορθώσεις
Μεσαίο
µερικές βαφές πάντα, ολικές κάτω από 25°C
Αργό
ολικές βαφές πάνω από25°C
MMCRG02
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ
Πιστόλι Βαφής

ΠΟΛΥ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ
Συµβατικό

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ

LVLP ή Συµβατικό

LVLP ή

ΜΟΝΩΤΙΚΟ
Συµβατικό

LVLP ή

αποδοτικότητα

αποδοτικότητα

αποδοτικότητα

µεταφοράς

µεταφοράς

µεταφοράς

mm 1.7-1.9
1.7-1.9 mm.1.6-1.8 1.6-1.8
Μπεκ άνω δοχείο
2-3
0.5-0.7
2-3
Πίεση/bar
0.5-0.7
3
2
Αριθµός Χεριών
150-200 µικρά
Προτεινόµενο πάχος φιλµ
100 µικρά
300 µικρά
200 µικρά
Μέγιστο πάχος φιλµ

1.3-1.4

1.2-1.3

2-3

0.5-0.7
2

40-50 µικρά
80-100 µικρά

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Αναµονή ανάµεσα στα χέρια
Μπορεί να τριφτεί (100 µικρά, 20°C)
Μπορεί να τριφτεί (πάνω από 100 µικρά)
Αναµονή πριν την εφαρµογή του χρώµατος
ΨΗΣΙΜΟ - ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
Αναµονή πριν το στέγνωµα
Ψήσιµο στο φούρνο
Στέγνωµα µε Υπέρυθρη Ακτινοβολία
Σηµαντικό:

3-5 λεπτά
µετά από 2-3 ώρες
µετά από 4- 6 ώρες
20 λεπτά-12 ώρες µεγ..

µεσαία συχνότητα
ή υψηλή συχνότητα

3-5 λεπτά
20 λεπτά 60°C
12 λεπτά
8 λεπτά

Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωµα HP Multigrey Filler έχει στεγνώσει σε βάθος πριν το
τρίψετε έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανά προβλήµατα. Στο σύστηµα βαφής χωρίς
τρίψιµο συνιστάται να στεγνώνετε το Multigrey Filler τουλάχιστον 10' στους 40° C και
στη συνέχεια να το αφήνετε να κρυώνει πριν εφαρµόσετε το χρώµα.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
Μπορείτε να ξαναβάψετε 12 ώρες µετά την εφαρµογή χωρίς τρίψιµο (σύστηµα βαφής
χωρίς τρίψιµο).

ΤΡΙΨΙΜΟ
ΞΗΡΟ
ΥΓΡΟ

P320 - 400 + Λεπτό Scotch Brite
P800

ΦΙΝΙΡΣΜΑ
MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, AQUAMAX
BASECOAT.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
3 λίτρα
Αποθήκευση
σε δροσερό µέρος και µακριά από πηγές θερµότητας
Θεωρητική καλυπτικότητα 4,1 mq/l προϊόν έτοιµο προς χρήση, πάχος φιλµ 100 µικρά

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

