692-3

Anvendelsesteknisk information.

Permahyd®
Beispritzadditiv 9005.
Permahyd® Beispritzadditiv 9005 egner sig specielt godt til indfarvning af
Permahyd® Basislak 280/285/286.
Den gør udtoningsprocessen lettere.

Kun til erhvervsmæssigt brug.
A-datablad nr. DK / 9005 / 01

An Axalta Coating Systems Brand
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Undergrund.
Egnede undergrunde:

1. Udhærdet, opløsningsmiddelfast, velholdt og slebet fabrikseller gammellakering
2. Flader, der er grundet hhv. påført fylder

Egnede bundmaterialer:

Afhænger af emne og undergrund iht. vores anbefalinger til
opbygning.

Forbehandling
af undergrunde:

Fabriks- eller gammellakering hhv. flader, der er påført
Permasolid® Fylder renses med Permahyd® Silikonefjerner
7080 eller ved kraftigere urenheder rens med Silikonefjerner
7010.
Slib tørt med excenter og støvsugning P400 - 500 eller våd
med slibepapir P800 - 1000.
Udtoningsområdet på den ubeskadigede originallakering
slibes med P1000 - 1200 eller fx 3M Schotch Brite ultrafin.
Inden videre forarbejdning renses de slebne overflader endnu
engang omhyggeligt for støv, slibemiddelrester og andre
urenheder med Permahyd® Silikonefjerner 7080..
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Forarbejdning.
Fortynder:

Ikke påkrævet.

Påføringsmetode:

Compliant

Forarbejdningsviskositet
4 mm, +20°C, DIN 53211:

HVLP

sprøjteklar

Sprøjtedyse*:

1,2 - 1,3 mm

WSB/1,3 mm

Sprøjtetryk*:

2,0 - 2,5 bar

-

-

0,7 bar

Forstøvertryk*:

Påfør Permahyd® Basislak 280/285/286 på skaden med
3 - 5 lette/tørre sprøjtegange, afhængig af farvetone og
dækkraft og med reduceret tryk (0,8 - 1,5 bar)**.

Udtoningssystem:

De enkelte sprøjtegange aflufter til mat, det er muligt at
fremskynde processen ved at blæse med luftdyser.
Derefter blandes den sprøjteklare basislak 1:1 med
Beispritzadditiv 9005.
1:1 blandingen påføres med 2 - 3 lette sprøjtegange afhængig
af farvetonen. Overgangszonerne udtones med reduceret tryk
(0,8 - 1,5 bar)**.

Afluftningstid:
(inden påføring af klarlak)

15 - 20 minutter ved +20 °C

Mulighed for at afkorte
afluftningstiderne*:

Afluftningen til mat af den lakerede flade kan fremskyndes
ved at blæse med luftdyser (håndholdte eller stationære
apparater)..
Efter 5 minutters afluftning kan der ligeledes blæses med en
sprøjtepistol.
Tørretid

5 minutter

Videre forarbejdning.
Kan overlakeres med:

Permasolid® 2K Klarlak

*

Se fabrikantens anbefalinger!

**

Af hensyn til systemet kan der være behov for at reducere trykket uanset anbefalingerne for pistolen.
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Bemærk.

Produktet må ikke anvendes rent.

Fysiske data.
Flammepunkt:

over +23°C

Lageropbevaring.
Lageropbevaring:

Beskyt mod frost!
Lagertemperatur 5 - 35°C

Ovenstående informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er
uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til
aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og
ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret
til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder
fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Tlf. ++49 (0) 2234 / 6019 - 06
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www.spieshecker.com
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