
Kun til erhvervsmæssigt brug!

Permafleet® MS
TOPCOAT 630

Permafleet MS Dæklak 630 er en førsteklasses Medium Solid 2K
dæklak til unifarver. Anvendes til del- og hellakering af storvogne og
busser.

Blyfri....
Hurtig tørring....
God bestandighed....
Højblank....
Sikker forarbejdning....

Anvendelsesteknisk
information.

Spies Hecker tættere på dig.
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Permafleet® MS TOPCOAT 630

Forarbejdning Standard - VHS

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Undergrunden skal forbehandles grundigt og afrenses inden påføring af basislakken. 
Grundere/ grundfyldere eller fyldere, slebne.
Omhyggeligt slebet og renset gammel- og fabrikslakering.
Grundfyldere eller fyldere, uslebne i våd-i-våd forarbejdning.
Reparationsområder slibes med P500-P600 (maskine) eller med P800-P1000 (manuelt).

Topcoat Hærder Fortynder

4 1 20%

3265
3270
3275

6110
6120
6130
6140
6150

Pot-life ved 20°C: 3 - 4 timer

SprøjtetrykSprøjtedyse

Compliant 2 - 2.5 bar Indgangstryk1.4 - 1.6 mm

HVLP 0.7 bar Forstøvertryk1.4 - 1.6 mm

Membranpumpe 2.5 - 3 bar Forstøvertryk1.1 mm

Membranpumpe 0.8 - 1.3 bar Materialetryk1.1 mm

Airmix 2 - 2.5 bar Forstøvertryk0.23 - 0.28 mm

Airmix 90 - 120 bar Materialetryk0.23 - 0.28 mm

Se fabrikantens anbefalinger

2 sprøjtegange med mellemafluftning: 10  - 15 min. 
Slutafluftning: 5 - 15 min.

3265/3270/3275

20 °C 12 - 16 timer

60 - 65 °C 30 - 45 min.

VOC godkendt  Dette produktmix er ikke i overensstemmelse med VOC lovgivningen.
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Permafleet® MS TOPCOAT 630

Forarbejdning Standard - MS

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Undergrunden skal forbehandles grundigt og afrenses inden påføring af basislakken. 
Grundere/ grundfyldere eller fyldere, slebne.
Omhyggeligt slebet og renset gammel- og fabrikslakering.
Grundfyldere eller fyldere, uslebne i våd-i-våd forarbejdning.
Reparationsområder slibes med P500-P600 (maskine) eller med P800-P1000 (manuelt).

Topcoat Hærder Fortynder

2 1 0 - 5%

3370 fast
3375 slow

6110
6120
6130
6140
6150

Pot-life ved 20°C: 3 - 4 timer

Sprøjtetryksprøjtedyse

Compliant 2 - 2.5 bar Indgangstryk1.4 - 1.6 mm

HVLP 0.7 bar Forstøvertryk1.4 - 1.6 mm

Membranpumpe 2.5 - 3 bar Forstøvertryk1.1 mm

Membranpumpe 0.8 - 1.3 bar Materialetryk1.1 mm

Airmix 2 - 2.5 bar Forstøvertryk0.23 - 0.28 mm

Airmix 90 - 120 bar Materialetryk0.23 - 0.28 mm

Se fabrikantens anbefalinger

3370/3375

20 °C 12 - 16 timer

60 - 65 °C 30 - 45 min.

VOC godkendt  Dette produktmix er ikke i overensstemmelse med VOC lovgivningen.
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Permafleet® MS TOPCOAT 630

Produkter

Permafleet® MS Top Coat 630

Permafleet® MS Hardener 3370 fast
Permafleet® MS Hardener 3375 slow
Permafleet® VHS Hardener 3265 fast
Permafleet® VHS Hardener 3270
Permafleet® VHS Hardener 3275 slow

Permafleet® Reducer 6110 fast
Permafleet® Reducer 6120
Permafleet® Reducer 6130 slow
Permafleet® Reducer 6150 SA

Permafleet Verdünnung 6140 extra lang

Produktmix

Blandeforhold med specielle produkter fremgår af produktmix tabellen i Phoenix og af den 
relevante ATI. Valget af hærder og fortynder er afhængig af forarbejdningstemperaturen og 
størrelse af skadesområdet. 

3370

3375

3265

3270 

3275

6110

6120

6130

Hurtig MS hærder til 2K MS Permafleet topcoat 630.

Standard MS hærder til 2K MS Permafleet topcoat 630.

Accelereret kort hærder til små dele eller designarbejde (striber) 20-25°C. 

Standard hærder til alle 2K produkter til nyttevogne (20-25°C).

Lang hærder til små dele/overflader (>30°C).

Kort fortynder kun til små dele/overflader (15-20°C).

Standard fortynder til alle nyttevogne (20-25°C).

Lang fortynder til store overflader og høje temperaturer (25-30°C) for at undgå 
problemer med sprøjtetåge).

Speciel kun til forarbejdning med Airless eller Airmix.6150

DIN 4: 18 - 24 s ved 20°C

50 - 80 µm

Permafleet® MS TOPCOAT 630 kan overlakeres efter 8 timer, slibning er nødvendig.

Efter brug rengøres pistolerne med et passende opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.
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Permafleet® MS TOPCOAT 630

Henvisning
Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.....

Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.....

Påføring af RAL9006:En fuld sprøjtegang påføres. Afluftes i 15 minutter. En fuld sprøjtegang
påføres og umiddelbart derefter en let sprøftegang med 0-5 minutters afluftning mellem
sprøjtegangene.

....

Den teoretiske rækkeevne vil være 8,4m²/l ved den specificerede tørfilmtykkelse.....

Permafleet Tonefarver 600 omrøres grundigt inden afvejning.....

Der kan tilsættes 15% Permasolid Elastic Additive 9050 til produktet. Hærderforholdet er uændret,
fortynder mængde er 15%.

....

Dåser med hærderbinder skal lukkes helt tæt straks efter brug, da produktet reagerer på
luftfugtighed og vand og dermed mister dets hærderegenskaber. 

....

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes 
faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Spies Hecker produktsortiment. 
Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller 
additiver, som ikke hører til Spies Heckers produktsortiment (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).  

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt 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. Oplysninger i 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.
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