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SELEMIX® ADITIV PUDRĂ TEXTURATĂ
6-560 FIN / 6-561 DUR
DESCRIEREA PRODUSULUI

6-560 şi 6-561 sunt aditivi polietilenici sub formă de pudră albă, care ajută la obţinerea de finisaje texturate
pe structură fină sau grosieră/rugoasă. Produsele oferă o suprafaţă uniformă şi asigură o rezistenţă bună
la zgâriere.
Aditivi de texturare sub formă de pudră sunt compatibili cu toate vopselele 1K şi 2K din gama Selemix şi
nu afectează negativ culoarea sau timpul de uscare.
Alegerea tipului de granulaţie (pe structură fină sau groasă) precum şi cantitatea de aditiv adăugată în
vopsea (între 3% şi 5 %) se va face în funcţie de tipul de finisaj dorit.

PRODUSE
6-560
6-651

Selemix Aditiv pudră Fină
Selemix Aditiv pudră Grosieră

SUBSTRATES AND PREPARATION
Consultaţi fişa tehnică a vopselei utilizate.
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MIXARE
6-560 şi 6-561 sunt livraţi la flacoane de plastic de 200g.
Flaconul dispune de măsură dozatoare de 15 grame.Mixați bine vopseaua împreună
cu aditivul înainte de activare cu întăritorul

Caracteristici
Sistem Standard

Convențional
Air-Assisted Airless

Pe Cantități:
Vopsea Selemix
6-560 / 6-561 Aditiv textură

1000
30-50

Pe Volum:
Vopsea Selemix
6-560 / 6-561 Aditiv textură

1 Litru
2-3 măsuri dozare

APLICARE
Consultaţi fişa tehnică a vopselei utilizate.
Caracteristici
Setări pistol:

Convențional
Recomandăm diuza cu
diametrul cel mai mare
sugerată in fișa tehnica a
vopselei

Air-Assisted Airless
Este întotdeauna recomandat să
contactați furnizorul pompei,
deoarece particulele de pulbere
pot provoca o uzură rapidă a
părților mecanice și a
membranelor.

DATE TEHNICE
Date pentru aditiv:
Mărimea particulelor:
Textură fină 6-560:
Textură grosieră 6-561:
Densitate:
Conținut Solid:
Conținut solvent:
COV (g/L)

În medie 24-36 Microni (Maxim 90 microni)
În medie 60-90 Microni (Maxim 125 microni)
0.949
100%
0%
0g/L
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CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Cod Selemix

Cod Scurt

Descrierea Produsului

Ambalaj

1.965.6000/E0.2K

6-560

Selemix Texture Powder Additive Fine

0.2

K

1.965.6000/E0.2K

6-561

Selemix Texture Powder Additive Course

0.2

K

PROTECȚIA MUNCII
Consultaţi Fişa Tehnica de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecţia muncii şi
recomandări de depozitare.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL
Informaţiile din prezenta Fişă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul
utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este
folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepţia situaţiilor în care
neglijenţa noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fişă tehnică se pot modifica fără notificare
prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătăţire continuă a produselor. Timpii de uscare precizaţi se referă la uscarea la 20°C.
Grosimea filmului, umiditatea şi temperatura din lucatie pot afecta durata de uscare.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VA RUGĂM CONTACTAȚI:
Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771
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