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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Aluminium-Spray A-400, najwyższy połysk

Najwyższy połysk

WEICON Aluminium Spray A-400 jest powłoką o bardzo wysokim
połysku, odporną na wiele chemikaliów jak również czynniki
atmosferyczne. Zawiera pigmenty aluminium o czystości na
poziomie 99,5%. WEICON Aluminium Spray

A-400 zapewnia wysoką ochronę antykorozyjną na wszystkich
powierzchniach metalowych. Najczęstsze zakresy stosowania to
technika klimatyzacyjna i wentylacyjna, urządzenia spalające,
rurociągi i kadłuby maszyn, układy

wydechowe, części karoseryjne ze szkła fibrowego, w
modelarstwie, rękodziele i przy wyrobie zabawek.

Dane techniczne

Barwa aluminium, jedwabisty połysk

Obszar zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

Spoiwo Żywica węglowodorowa

Pigment płatkowe, aluminium

Jednostka pigmentów ok. 99,5%

Zawartość metalu w suchej powłoce 23 %

Gęstość 0,8 - 0,9 g/cm³

Zalecany podkład Zinc Spray

Temperatura aplikacji +5 do +35, optymalna +18 do +35°C °C

Wydajność przy natryskukrzyżowym 1,5 ³ 120 ml/m²

Wydajność przy natryskukrzyżowym 1,5 ³ 10 -15 µm

Suchy po 10 Min.

Utwardzony po 4 -6 h

Odporny na ścieranie tak/nie nie odporny na ścieranie

Test przyczepności (nacinanie) DIN 53151/ISO 2409 Cięcie krzyżowe GT 0 - GT 1

Test gięcia na trzpieniu DIN EN ISO 1519 Bez mikropęknięć

Powlekanie końcowe nie jest wymagany

Okres przydatności 24 Monate

Odporność termiczna -50 do +800 °C

Wstępna obróbka powierzchniowa
Oczyścić i odtłuścić powierzchnię przy pomocy WEICON Surface
Cleaner.

Obróbka
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Rozpylać równomiernie w
temperaturze pokojowej (ok. +20°C) z odległości ok. 25 cm przy
natrysku krzyżowym. Powłoka sucha w dotyku po ok. 10 min., w
pełni utwardzona po 4-6 godzinach

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11051400-51 Aluminium-Spray A-400, najwyższy połysk

400 ml


