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LS130 (29130) 
TECNOGRIP 

     

 

     1000 ml + 
  50-400 ml 

18-22” DIN4 
4 Atm 
HVLP:  
Ø 1,3-1,6 mm 
2-2,5 Atm 
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ved 20° C
Ø 1,4-1,8 mm

Påføringer: 2

Lufttørring ved 20°C:

Håndterbar: 3-4 t
Gennemtørret: 24 t

0366-DK

BESKRIVELSE

ANVENDELSE

KARAKTERISTIKA

UNDERGRUNDSFORBEHANDLING

PÅFØRING

Påføringer: 2

Sort metal:

og beton er væsentlig. Vedligeholdelse af kemiske anlæg.

Rimelig modstandsdygtig over for vejr og vind

Stål: affedt omhyggeligt med 00695 SILIKONEFJERNER LANG og slib eller sandblæs.
Aluminium og dets legeringer:

Velegnet til industrimaling, hvor en meget god vedhæftning til metal, aluminium, galvaniserede stålplader

Elektro-galvaniseret stål: affedt med 00695 SILIKONEFJERNER LANG.
Varmgalvaniseret stål:

.

.

påfør ikke på lakker, der opløses af opløsningsmidler.

Blandeforhold (sprøjtning) efter vægt og volumen

LS130 TECHNOGRIP (afledning af binder 29130) 1000 enh.
300 - 400 enh.

Ø sprøjtedyse: 1,4 - 1,8 mm; HVLP: 1,3 - 1,6 Atm
Sprøjtetryk: 3 - 5 Atm; HVLP: 2 - 2,5 Atm
Antal påføringer: 2
Lagtykkelse: 40 - 50 µ

ved 50 µ
1 kg blanding = 5 m² ved 50 µ

0024 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL FORTYNDERE eller

Teknisk Datablad nº

.

.

Sprøjtepåføring, pensel eller korthåret rulle.

Gennemsnitlig V.O.C. i brugsklar blanding: 630 g/l

1K halvmat grunder/finishing system baseret på vinyl-copolymerer og rustbeskyttende zinkfosfat pigmenter.

God bestandighed over for alkaliske og ikke-koncentrerede syrer

Anvendelig som primer og kan overlakeres med syntetiske, polyurethan og vinyl dæklakker
Excellent vedhæftning på stål, aluminum og galvaniseret stål

sandblæsning til SA 2,5 og slibning

affedt omhyggeligt med 00695 SILIKONEFJERNER LANG, slib eller fin sandblæsning
med jernfrit blæsemiddel.

affedt med 00695 SILIKONEFJERNER LANG, derefter slib eller fin sandblæsning
med jernfrit blæsemiddel.
Gamle lakeringer:

Sprøjteviskositet ved 20º C: 18 - 22" DIN 4

Teoretisk rækkeevne: 1 l sprøjtefærdigt materiale = 5,5 - 6 m²
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Blandeforhold (med pensel eller rulle):

efter vægt og volumen

LS TECHNOGRIP (afledning af binder 29310) 1000 enh.
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS eller 50 -100 enh.

TØRRING

Lufttørring ved 20° C
Støvtør: 15 - 20 min.
Håndterbar: 3 - 4 timer
Gennemhærdet: ca. 24 timer

BEMÆRK

- Produktet kan påføres elektrostatisk.
- Alle farver påført med 40-50 µ tør filmtykkelse har 45 ± glans.

eller polyurethane toplakker, skal dette først ske mindst 24 timer efter påføring af TECHNOGRIP.
- Om sommeren bliver mørke farver termoplastiske ved høje temperaturer.

TEKNISK DATABLAD Nº0366-DK
OPDATERET 11/2009
Produktet forhandles i DK af Baden-Jensen A/S, 44666800 Ballerup, 75502188 Kolding.

Informationerne i dette datablad er afgivet i god tro ud fra den viden vi har i dag. Det påhviler brugeren selv at teste produktets egnethed til den
påtænkte anvendelse.

Antal påføringer: 2 med 2-3 min. flash-off ved 20º C

- Overlakering kan foretages til enhver tid med produktet selv. I tilfælde af overlakering med vinyl, syntetiske

- Hvis produktet fortyndes med 40% 00825, har det en SAMES resistivitet på 40 MOhm x cm. Bemærk, at den 
anvendte fortynder kan ændre resistivitetsværdierne.
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