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6-560 & 6-561
TEXTURE POWDER ADDITIVES

PRODUCT

CODE

BESCHRIJVING

6-560

1.965.6000

Selemix Texture Powder Additive – fine 70 µm

6-561

1.965.6100

Selemix Texture Powder Additive – coarse 100 µm

PRODUCTBESCHRIJVING
6-560 fijn en 6-561 grof zijn polyethylene poeders voor het verkrijgen van een structuuroppervlak.
Deze toevoegingen creëren een gelijkmatige structuur.
6-560 & 6-561 kunnen in alle 1K en 2K® topcoats van SELEMIX® gebruikt worden zonder dat de kleur en
het droogproces worden beïnvloed.
De keuze van de korrel (fijn of grof) en het percentage toevoeging (3 – 5 %) is afhankelijk van de
gewenste structuur op het oppervlak.

KEUZE EN VOORBEREIDING VAN ONDERGRONDEN
Zie de betreffende TDS.

APPLICATIE
6-650 & 6-651 worden geleverd in kunststofflessen van 200 gram. De fles heeft een doseerdop voor 15
gram additiefpoeder.
Mengverhouding
op gewicht

Topcoat
6-560 (fijn)
6-561 (grof)

Minimaal
1000
30 (of 2 doseerdoppen)
30 ( of 2 doseerdoppen)

Maximaal
1000
50 (of 3 doseerdoppen)
50 ( of 3 doseerdoppen)

HVLP werkwijze

We adviseren de grootste nozzle diameter te nemen die aangegeven wordt in de
TDS voor topcoats.

Airless / Airmix

Als het poeder FAST WEAR en TEAR veroorzaakt in de mechanische
membramen van de pomp, neem dan contact op met de leverancier.
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VERHARDERS & VERDUNNERS
Zie voor de juiste keuze van verharder en verdunner de TDS voor topcoats.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor
andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en
technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde
voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te
waarborgen Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet,
beschikbaar op www.selemix.com

Voor meer informatie:
PPG Industries
infobenelux@ppg.com
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