
VOC SPRAY PUTTY
799R

DESCRIERE PRODUS CARACTERISTICI
VOC Spray Putty 799R este un chit de
finisare 2K, gri - bej pulverizabil, care este
livrat împreună cu un activator peroxidic.
Este recomandat pentru utilizarea pe oțelul
liber și poliester cu fibre de sticlă.

Ajută la creșterea productivității.01
Are o structură fină, omogenă.02
Aplicare simplă, cu bun control al tasării.03
Conferă înalte proprietăți peliculogene.04
Permite șlefuirea ușoară, rezultatul fiind
un finisaj neted.05
Se usucă rapid și ușor.06
Adecvat pentru uscarea IR.07
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799R

VOC SPRAY PUTTY

FIȘA TEHNICĂ

Pregătirea produselor - aplicație STANDARD

Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a
evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.

Suprafețe pretratate cu produse poliesterice 2K și apoi șlefuite fin.
Substraturi poliesterice ranforsate cu fibră sticlă, fără agenți de modelare, șlefuite și curățate.
Vopsea originală sau veche, șlefuită și curățată
Surfacere Acrilice 2K 2K complet uscate sau Primer-Surfacer Epoxy 2K șlefuite și curățate
Primer OEM (e-coat), șlefuit și curățat
Oțel, oțel galvanizat și aluminiu, șlefuite li curățate, acoperite cu primer și apoi cu Surfacer 2K

Volum Greutate

799R 100 100

AXT560 5 3.6

Durata de viață la 20°C: 20 min

Presiune aplicareDuză 

Conform 2 - 3 bar presiune intrare în pistol2 - 2.5

vezi instrucțiunile producătorului

1 - 5 straturi fără aerare intermediară
înainte de uscare: 5 min - 10 min

AXT560

20 °C 2 oră

60 - 65 °C 30 min - 35 min

Ghid pentru echipament IR cu unde scurte/medii
Putere medie: 10 - 12 min

Şlefuire grosieră: P80 - P120. 
Șlefuire finală: P240 - P360

Primer
Primer-Surfacer
Filler

Conform
directivei COV

2004/42/IIB(b)(250) 250: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB(b)) în formă
gata de folosire este maximum 250 g/l COV. Conținutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este
de maximum 250 g/l.
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Produse

799R VOC Spray Putty

AXT560 Hardener for 2K Spray Putty

500 - 600 µm este posibilă grosime film vopsea până la 1000µm

Curățați după utilizare cu un diluant potrivit pentru spălat pistoale.

Indicaţii 

Materialul trebuie sa fie la temperatura camerei (18-25°C) înainte de utilizare.....

Nu aplicați peste primer 1K, primer de decapare sau finisări termoplastice acrilice.....

Nu șlefuiți pe ud.....

Materialele poliesterice au un termen de depozitare limitat. Se depozitează în loc răcoros şi trebuie
utilizate în termen de 12 luni pentru rezultate maxime. 

....

Omogenizați bine manual înainte de a pune cutia pe mașina de amestecat.....

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.

Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Cromax. Proprietățile
sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu
fac parte din gama de produse Cromax, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai
bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării.
Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului
de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această
Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate
relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina
elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări
viitoare și amendări.
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