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Technické informácie

100-MB 50
Prístrekový lak pre R 100

Aplikácia:

Funkcia prístrekového laku 100-MB 50 je optimalizovať zarovnanie častíc špeciálnych efektov v
prístrekovaných oblastiach. Keď sa základný lak nanáša v oblasti prístreku, špeciálne efekty sa môžu
vyrovnať iba v obmedzenej miere. Ak sa na prístrekovanú oblasť vopred nanesie prístrekový lak
100-MB 50, absorbuje striekaciu hmlu základného laku a efekty špecialnych častíc sa rovnomerne
uložia ako v prípade súvislého mokrého lakovania. Tým sa zabráni možným tieňom v dôsledku
nesprávne zarovnaných častíc efektu vrátane brúsnych škrabancov.

Klúčové vlastnosti:

Prístrekový lak 100-MB 50 je pripravený na použitie a nemusí sa riediť.

Poznámky:

Prístrekový lak 100-MB 50 sa neodvetráva až kým nie je dokočený proces prístreku s radou 100.
Na prístrekové opravy pri vysokých teplotách alebo nízkej vlhkosti je možné namiesto 100-MB 50 použiť
prístrekový lak 100-MB 50X, pokiaľ sa miešací lak X a riedidlo tiež použijú do základého laku.

.

Lakovací systém

Prosím pozrite si Glasurit Know How modul "Glasurit 100 Line".

.

Materiál je pripravený na použitie. Pred použitím materiál len pretrepte.

.

Striekacia pištoľ s hornou nádobkou

Aplikácia:
Striekací tlak

bar

HVLP striekacia pištol

2

Tlak trysky

1.3-1.4

Počet nástrekov

1 celá vrstva + 1 “Finálna vrstva” nanášané mokré do mokrého

Odvetranie pri 20°C

min

Prístrekový lak 100-MB 50 sa neodvetráva až kým nie je dokočený proces prístreku s radou 100

Hrúbka vrstvy

μm

10-15

Aplikačná poznámka

Tlak pri striekaní = vstupný tlak
Nastavenie závisí od dodávateľa striekacej pištole, prosím obrátte sa na Glasurit Know How modul
“BASIC KNOWLEDGE - BODYSHOP EQUIPMENT" pre detailnejšie informácie.

Bezpečnostné pokyny:
Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 μm.
2004/42/IIB(d)(420)249: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter
VOC. VOC obsah tohto produktu je 249 g / l.
Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčastných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich
produktov, tieto údaje však nezbavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť
výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie.
Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke www.glasurit.com alebo priamo od svojho obchodného partnera. Príjemna našich výrobkov je zodpovedný za
zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.
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