BODY 290 ULTRA LIGHT MULTIFILLER
Tekninen tuoteseloste
Yleistä teknistä
tietoa
Tasainen pinta hiomisen
jälkeen

Sekoita100 osaa
kittiä 2-3 osaan Body
Kovettajaa

Täyttää VOCmääräykset
2K-Ultrakevyt polyesterikitti

Erittäin hyvät mekaaniset
ominaisuudet

Paljas metalli - Teräs
Galvanoitu alumiini

Esikäsittely
Puhista pinnat
pehmeällä liinalla ja
BODY 770 ANTISIL puhdistusaineella

Ruostumaton teräs
Ilmakuiva 20-30
min / 23°C

Erittäin hyvät
täyttöominaisuudet
Helppo hiottava

Soveltuvuus

Puiset pinnat
Polyesteripinnat

Varmistä että pinta on
ilmakuivatettu, älä pyyhi
kuivaksi.
Käytä asianmukaisia
kasvosuojaimia sekä
hyvää ilmanvaihtoa.

IR kuivatus 5-8 min
distance: 60-70cm

Käyttö: »» Avaamaton purkki ei vaadi sekoitusta. Kaavi tasaisesti päältä lastalla.
100:3 suhde BODY
KOVETTAJA
Työskentelyaika:
4min / 23°C

HB BODY
akryyliprimerit.

4-5 minuuttia aikaa
levittää lastalla ennen
kovettumista

Käytä aina
suojavarusteita

Ilmakuiva
20-30min /23°C

Seuraa teknisen
selosteen ohjeita

Leimahduspiste:
31°C
Ominaispaino:
1.09g/cm3

Lyhytaalto 5 – 8 min
Lampun etäisyys: <
70cm
P 120 – P 400
Tasohiomakoneella,
kuiva

P 180 – P 800
Vesihionta käsin

Kiinteä sisältö (ei tinneriä):
77% Massa
VOC (2004/42/EC)
Direktiivin mukainen maksimi
VOC sisältö 250g/L. VOCsisältö käyttövalmiissa
tuotteessa 246 g/L.
2004/42/IIB(b)(250)246
Välineiden puhdistus:
Puhdistus Body tinnerillä
käytön jälkeen

Huomioitavaa:
• Käytä vain Bodyn
kovettajaa. Sekoita kitin
kanssa hyvin. Älä käytä yli
3% kovetetta, tämä voi
aiheuttaa päällikerrokseen
vikaumia.
• Älä levitä ETCH Primerin
päälle, 1K Fillerin päälle, TPA
pinnoille tai pehmeälle vanhalle
maalipinnalle
• Älä
käytä
alle
+5°C
lämpötilassa
• Yli 80 - 100°C lämpötiloissa
vähennä kovetteen määrää
50% kuoriutumisen
välttämiseksi
• Kuivahiontaa
suositellaan aina
• Jos märkä, annettava
kuivua läpikotaisin
maalauskammiossa
ennen uutta käsittelyä
Varastointiaika:
• Polyesterimateriaalilla on
rajallinen säilyvyys. Säilytä
viileässä paikassa (+5°C +25°C) ja käytä 12 kk aikana
parhaan lopputuloksen
saamiseksi. Taattu säilymisaika
18 kk omissa käyttämättömissä
astioissa.

Kovettaja sisältää orgaanista peroksidia ja on hapettavaa. Jos kovettajaa joutuu iholle, pyyhi välittömästi pois ja pese iho saippualla ja vedellä.
Silmäkosketuksessa huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin välittömästi.
For professional use only. The information displayed on this sheet has been carefully selected through a series of laboratory investigations. It is based on our best
knowledge at the time of issue. The data is given for information purposes only. We are not liable for its correctness, accuracy and completeness. It is up to the
user to check for newer updates or further information if needed for his intended purpose. The intellectual property of this product, trademarks and copyrights
is protected. All rights reserved. The relevant Material Safety Data Sheet and warnings displayed on the label must be read carefully. We may modify and / or
discontinue operation of all or portions of this information at any time in our sole discretion, without any notice and assume no responsibility to update the
information. All rules set forth in this clause shall apply accordingly for any future changes and amendments.
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