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Anvendelsesteknisk
information.

Stollaqua
G 9523
Vandfortyndbar hurtigt tørrende grunder med god korrosionsbeskyttelse og vedhæftning på forskellige

metalliske undergrunde, fri for zinkchromat.

Tekniske data

Bindemiddel Copolymerisat, vandfortyndbar

Pigmentering Korrosionsbeskyttende pigmenter zinkromatfri

Farvetoner rødbrun og sort, andre farvetoner efter forespørgsel

Leveringsviskositet 55-65 sekunder (DIN 53 211/20°C/ 4mm )

Fortynder VE Wasser 6000

Vægtfylde ca. 1,20 g/cm³ (DIN 53217)

Tørstofindhold 50 - 56 % afhængig af farvetonen (DIN 53 216, 1 time, 120°C)

pH-værdi: 8,5 - 9,0

Indhold af organisk
opløsningsmiddelindhold ca. 2 %

Teoretisk rækkeevne ved
30 µm tørfilm 90-110 g/m² afhængig af farvetonen

Tørring

Lufttørring ved rumtemperatur
støvtør 10 - 15 minutter
gribefast 18 - 20 minutter
gennemtør efter 5 dage

Forceret tørring
afluftning: 5-10 minutter
gennemtør: 30 minutter ved maks. 80°C objekttemperatur

Forbehandling af
undergrunden Undergrunden skal være renset for fedt, støv, rust og glødeskaller.

Hvis der stilles store krav til korrosionsbeskyttelse er det nødvendigt
med en våd-kemisk forbehandling. Da der forekommer et utal af
metallegeringer og produktionsmetoder, skal vedhæftningen altid
testes.
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Påføring Påført med Påført med
trykluft Airmix sprøjte

Anbefalet forarbejdningsviskositet 25-35 sek. 35-50 sek.
(Sekunder, DIN 53 211/20°C)

Fortynder VE Wasser 6000

Forstøvning:
Sprøjtedyse 1,5 mm 0,23-0,27
Sprøjtetryk 5 bar 40-70 bar
Forstøverluft 3-4 bar

Forarbejdningsbetingelser: Rumtemperatur 15-30°C
Relativ luftfugtighedstid: 50-70%

Egnede undergrunde Jern, stål, støbejern

Ikke jernholdige metaller efter en passende forbehandling.

Overlakerbar: Lakerbart med Stollaqua D 1046 efter 10-20 minutter.

Ved overlakering med konventionelle lakker og pulverlakker må
grunderens tørretid beregnes fra emne til emne.

Ved overlakering med fremmede produkter forenelighed og ved-
hæftning tjekkes.

Mærkning/fareklasser Se den arbejdshygiejniske brugsanvisning

Lageropbevaring Ved opbevaring i lukkede originalemballager i kølige, tørre rum,
temperatur maks. 25 °C, 6 måneder efter produktionsdatoen, se
dog anvisninger på etiketten.
Beskyt mod frost.

Disse oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vores produkter
og deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller
disses egnethed til en bestemt opgave. Produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende
sikkerhedsregler, iagttages. Vi indestår for en upåklagelig kvalitet inden for rammerne af vores almindelige
salgsbetingelser.
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