
Anvendelsesteknisk information.

Kun til erhvervsmæssigt brug.
A-datablad nr. DK / 8510 / 02

An Axalta Coating Systems Brand

Permacron®
Antisilikonemiddel 8510.

Permacron® Antisilikonemiddel 8510 kan tilsættes Permasolid® og 
Permacron® Autolak / Klarlak for at undgå silikonekratere på forurenede 
undergrunde.
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Tilsætning i:

Anvendelse:

Dosering:

Bemærk:

Sikkerhedsinformation.

Se Sikkerhedsdatabladet.

Fysiske data.

Flammepunkt:

Tom emballage bortskaffes straks.

Vi kan ikke anbefale at bruge antisilikonemiddel som 
forebyggelse.

Sprøjtetåge fra dæklakker, der er blandet med 
antisilikonemiddel, må ikke komme i berøring med andre 
flader, som skal lakeres.

Værktøj rengøres umiddelbart efter brug.

Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen 
(EF nr. 1272/2008).

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende 
udstyr under arbejdets udførelse.

Anvendelsesområde:

Permasolid® og Permacron® 2K Akryldæklakker / Klarlak for 
at undgå silikonekratere.

Hvis der, når man begynder at sprøjte, er tegn på 
kraterdannelse, tilsættes den sprøjteklare dæklak / klarlak 
Permacron® Antisilikonemiddel 8510.

1 lågfuld = 25 ml (5%) 
Permacron® Antisilikonemiddel 8510 tilsættes i 500 ml 
sprøjteklar autolak / klarlak og blandes grundigt.
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Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Tlf. ++49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax ++49 (0) 2234 / 6019 - 4100
www.spieshecker.com

Ovenstående oplysninger om dette produkts anvendelse er resultatet af omhyggelige tests foretaget af Spies Hecker og svarer til den 
viden, vi råder over i dag. De har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder og garanterer således ikke 
bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Det påhviler anvenderen selv at teste produktets 
egnethed til den påtænkte anvendelse. Ejendomsretten i denne information til patenter, mærker og rådighedsret er beskyttet. Axalta 
logoet, Axalta™ , Axalta Coating Systems™ og alle produkter betegnet med ™ eller ® er varemærker eller registrerede varemærker under 
Axalta Coating Systems, LLC og alle associerede selskaber. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene og produktetiketternes 
faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, altid iagttages. Spies Hecker forbeholder sig ret til til enhver tid at aktualisere og 
uddybe informationerne i dette datablad uden forudgående advarsel. Bestemmelserne omfatter alle fremtidige ændringer og uddybninger..
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