955 TOUGHLINER - MUSTA
Tekninen tuoteseloste
Tekniset
tiedot

Pinnat

HB BODY 955 TOUGH LINER on suojaava 2K
polyuretaani, jota käytetään pinnoitteena
kohteissa, joissa on korkeat mekaaniset
vaatimukset. Kuivuttuaan tuote on iskun- ja
naarmunkestävä, ääntä eristävä, sään- ja
UV:n kestävä sekä tarjoaa suojan monia
kemikaaleja vastaan, kuten
hydrauliikkaöljy, polttoaineet, eläinten
ulosteet, suolavesi, yms.

Muovi

Pintojen esikäsittely
/ puhdistus

Kaikki metallipinnat

Vanhat 2k maalipinnat
Alkuperäiset maalipinnat

Pinnat tulee hioa kevyesti
(P100 – P180). Puhdista pinnat
liasta, öljystä ja rasvasta käyttäen
pehmeää liinaa ja
HB BODY 770 ANTISIL NORMALia.

Puu
Hiomaton lasikuitu
HB BODY 955 TOUGH LINERiä voidaan
käyttää useimmilla pinnoilla ilman
primeriä. Maksimaalisen tartunnan ja
korroosion keston saavuttamiseksi paljailla
metallipinnoilla on suositeltavaa käyttää
pohjana HB BODY 989 EPOXY PRIMERiä tai
HB BODY 961 1K ETCH PRIMERiä.

Käytä aina asianmukaisia
suojavarusteita.

Käyttöohjeet:
Sekoitussuhde: 3 osaa
(A) 955 TOUGH LINER,
1 osa (B) 955
HARDENER.

Ilmakuivatus:
kosketuskuiva 1h,
kevyt käsittely 2 – 3
päivää, täysin kuivanut
5 – 7 päivää.

Leimahduspiste:
9°C.

Sekoituksen jälkeen
ravista hyvin 2 – 3
min.
Astia-aika 1,5h @ 23°C.

Käytä aina
asianmukaisia
suojavarusteita.

Kiintoaines (Ei ohennetta):
67% painosta.

Haihtumisaika:
20min / 23°C.

Noudata tämän
tuoteselosteen
asennusohjeita.

Tiheys:
1,25g / cm3.

VOC (2004/42/EC):
Tämä on erityinen
viimeistelytuote ainesosiensa ja
ominaisuuksiensa perusteella.
Direktiivin mukainen maksimi
VOC-sisältö on 840g/L.
2004/42/IIB(e)(840)310.
Teoreettinen peittävyys:
3m2 / 1l seosta, levitettynä UBS
ruiskupistoolilla 3 – 4bar
(44 – 58psi) paineella
2 täyttä kerrosta.

30min / 60°C:
kevyt käsittely 1 – 2
päivää, täysin kuivanut
3 – 4 päivää.

Työvälineiden puhdistus:
Puhdista viimeisen käytön
jälkeen HB BODY 740 ACRYL
NORMAL tai HB BODY EXTRA
NITRO THINNER.
Huomautukset:
• Älä käytä infrapunaa
nopeuttaaksesi kuivumista.
• Paras lopputulos saavutetaan
HB BODY – tuotteilla.
Säilytysaika:
Varastoi viileässä paikassa
+5°C – +25°C lämpötilassa ja
käytä 12kk kuluessa parhaan
lopputuloksen saavuttamiseksi.
24kk säilyvyystakuu
avaamattomissa
alkuperäispakkauksissa.

Anti – Slip lisäaine:
Maksimaalisen
luistonesto –
vaikutuksen
saavuttamiseksi levitä
karkea tekstuuri UBS
massaruiskulla.

Sekoita huolellisesti.

Suositeltava annos:
120g lisäainetta
800ml valmiiksi
sekoitettuun 955
TOUGH LINERiin.

Ei voida käyttää HVLP
maaliruiskun kanssa.
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Huomautukset:
• EN 13036-4 (BS 7976-2)
standardin mukaisesti.
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Tuotteen levitys:
Vakio tekstuuri UBS massaruiskulla.
• 3 – 4bar (44 – 58psi).
• Etäisyys kohteesta 50cm.
• 2 kerrosta tasaisella liikkeellä
(30 minuuttia kerrosten välissä).

Karkea tekstuuri UBS massaruiskulla.
• 3 – 4bar (44 – 58psi).
• Etäisyys kohteesta 50cm.
• 1 kerros tasaisella liikkeellä.
• Toista kerrosta varten säädä ruiskutuspaineeksi 1,5bar (22psi)
ja ruiskuta tipoiksi ensimmäisen kerroksen päälle
(30 minuuttia kerrosten välissä).
• Maksimaalisen luistonesto – vaikutuksen saavuttamiseksi käytä
955 TOUCH LINER ANTI-SLIP lisäainetta tällä tekstuurilla.

Vakio tekstuuri HVLP maaliruiskulla (1,6 – 2,0mm)
• Lisää 740 ohennetta 10%.
• 2bar (29psi).
• Etäisyys kohteesta 20cm.
• 2 kerrosta tasaisella liikkeellä ”märkää märälle” tekniikalla.

Karkea tekstuuri HVLP maaliruiskulla (1,6 – 2,0mm)
• Lisää 740 ohennetta 10%.
• 2bar (29psi).
• Etäisyys kohteesta 20cm.
• 1 kerros tasaisella liikkeellä.
• Toista kerrosta varten säädä ruiskutuspaineeksi
1 – 1,5bar (15 – 22psi), alenna maalinsyöttöä pienemmälleen
hienomman sumun saavuttamiseksi.

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 copy- rights 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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