Produkto techninis aprašymas

304 FORTIPRIME ED
Greitai džiūstantis vienkomponentis pramoninis alkidinis cinko
fosfato gruntas.
DENGIMAS:

FIZINIAI DUOMENYS
Blizgumas

Matinis

Spalvos

Juoda, pilka, SB100

Antikorozinis gruntas, dengiamas ant abrazyviniu būdu nuvalyto
Kietų dalelių tūris
paviršiaus alkidinėje dažymo sistemoje. Galima iškarto dengti
viršutinę alkidinę dangą. Taip pat naudojamas kaip vieno sluoksnio
Lakių medž. kiekis
sistema metalo konstrukcijoms patalpose.
PANAUDOJIMAS
Skiedimas:

Dengimo sąlygos:

Dengimo būdas:

Dengiant beorio, beorio su oru purškimo
įranga, teptuku ar voleliu produkto skiesti
nereikia. Tam tikromis aplinkybėmis
galima skiesti nedideliu X5100 skiediklio
kiekiu, kad išgauti tinkamą klampumą.
Temperatūra turi būti bent 5°C, kad
suformuoti tinkamą sluoksnį. Paviršiaus
temperatūra ne mažesnė kaip 3°C virš
rasos taško.
Dengimo ir džiūvimo metu patalpas gerai
vėdinkite tam, kad sumažinti išgarintų
skiediklio dalelių kiekį. Tai yra būtina
geram džiūvimui.
Dengiama pasirinktinai: beoriu arba
beoriu su oru būdu. Dengiant teptuku,
gali būti padengtas skirtingas sluoksnio
storis, galimi nubėgimai.

DENGIMO INFORMACIJA
Beoris purškimas
Skiediklis
Kiekis
Purškimo antgalis
Slėgis
Sauso sluoksnio
storis

X5100
0-5 %
min 0,015 colių
140-160 bar
60-80 µm

Teptuku-voleliu
Skiediklis
S5102
Kiekis
0-5 %
Purškimo antgalis
Slėgis
Sauso sluoksnio 60 µm
storis

Beoris su oru
purškimas
X5100
0-10 %
min 0,015 colių
70-100 bar
60-80 µm

Orinis purškimas
X5100
10-20 %
1,5-2 mm
3-4 bar
60 µm

Įrankių valymas: Įrankius valyti skiedikliu X5100 tuoj pat po
naudojimo.

50 %
450 gr/ltr

Tankis

Esant 20°C

1,40

kg/ltr

Sauso sluoksnio storis

Standartiškai: 60-80 µm
(priklauso nuo padengimo būdo)

Teorinė išeiga

Esant sauso sluoksnio storiui 60 µm8,3 m2/ltr

Praktinė išeiga

Praktinė išeiga priklauso nuo
įvairių sąlygų. Rekomendacija
beoriui purškimui:
Didelių dimensijų: 70 % teorinės
išeigos.
Mažų dimensijų: 50 % teorinės
išeigos.

Atsparumas
temperatūrai

Iki 120°C/248°F (sausa aplinka)

Džiūvimo laikai: esant 20°C
Nuo dulkių po 0,5 val. Perdažymui po 30 min., naudojant
BariLine produktus, kitu atveju po 12 val.
Džiūvimo metu aplinkos drėgmė neturi viršyti 80 %. Be to,
vengti bet kokio kontakto su drėgme.

304 FORTIPRIME ED
POVEIKIS APLINKAI IR SVEIKATAI
Žymėjimas

Vadovautis ES 67/548/EEG ir
pavojingų medžiagų direktyvomis.

Pavojingas ir erzinantis patekus ant
odos, į akis ir įkvėpus. Patekus į akis,
nedelsiant plauti akis dideliu kiekiu
vandens ir susisiekti su medikais.
Dengimo metu nevalgyti, negerti ir
nerūkyti.
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PRODUKTO INFORMACIJA
Įpakavimas

20 litrų kibirėliuose ir 200 litrų
statinėse. Skiedikliai 25 litrų
kibirėliuose arba 200 litrų statinėse.

Saugojimo laikas Neatidarytas, sandariai uždarytas
talpas laikyti 12 mėnesių, saugoti
esant temperatūrai nuo 5°C iki 40°C.
Dėmesio

Kadangi Baril Coatings B.V. neturi jokios
įtakos dengimo metodams ir sąlygoms,
įmonė neprisiima jokios atsakomybės.

GARANTIJA IR NAUDOJIMOSI SĄLYGOS
Techninis aprašymas ir kita spausdinta informacija mūsų žiniomis yra teisinga ir
tiksli. Produktams yra suteikta ribota garantija. Dėl ribotos garantijos rašto kreiptis
į Baril Coatings, įmonė yra atsakinga už šio produkto pardavimą. Bet kurios
sudedamosios dalies pakeitimas arba netinkamas naudojimas anuliuoja garantiją,
nebent pakeitimas būna raštiškai patvirtintas Baril Coatings. Jokios kitos
garantijos nėra taikomos. Mes neprisiimame atsakomybės už dengimą, darbų
atlikimą ar žalas atsiradusias dengimo metu.

