
АКРИЛНА БОЯ ЧЕРНО МАТ/ СРЕБРО RAL 9006

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Код:  50010/ 50020

Обща  характеристика: Бързосъхнещата ,  1K-акрилна  боя  е 
предназначена  за  частични  поправки  и 
цялостно  боядисване  на машини и превозни 
средства .Идеална и за пълнене в спрей.

Продуктови характеристики:
§ бързо съхнене
§  електростатично нанасяне
§  висока UV защита
§    темп. устойчивост:
      постоянно излагане : 70 °C ;
      кратко излаган : 130 °C
§  тест за адхезия (DIN 53 151):
       стомана: Gt 0 - 1 (добра);
       PVC: Gt 0 (много добра )

Физични и химични свойства:

Техническа характеристика:

Нанасяне:

Разреждане:                                  Разредител
Теоретична покривност:           11 - 12 m2/kg (by 20 µm дебелина на сухия слой)

необходимо с препарат за сваляне на боя

                                                         стари  2К  покрития:  шлайфайте  и  обезмаслете  с  препарат  за 
почистване на пластмаса

Условия:                            От + 10 °C и до 80 % относителна влажност на въздуха.
Подготовк : гол метал : почистване , шлайфане и обезмасляване с антисиликон         
                                                 стари 1К покрития: отстранете ги напълно (ако е 

Основа:                                               Акрил- Полимер
Съд. на сухо вещ.:               45 - 50 според теглото  -%
Вискозитет (DIN 53 211):               125 - 135 сек 4 mm
Относително тегло (DIN 51 757):           1, 0 - 1, 2 kg/l
Гланц (DIN 67 530):                     10 - 20%/ 60° (матов)



Нанасяне: Налягане
[bar]

Дюза
[mm]

Слоеве Разредител

Air / Flow jar 4 - 5 1,3 - 1,5 2 - 4 25 - 30 %
HVLP 2,5 - 3 1,3 - 1,4 2 - 4 25 - 30 %

Съхнене:

Напълно втвърдена след 2 дни (20 °C)

Сух на прах на допир         за третиране     следв. слой
Темп. на обект 20 °C 10 - 15 20 - 25 min 1 - 2 h 15 min.
Темп. на обект 60 °C 30 min.

След  работа: Инструментите трябва  да  бъда  почистени 
веднага след употреба с нитро разредител.

Забележка:

Да се използва само от професионалисти. Някои цветове могат да съдържат олово, 
поради което боята не е подходяща за детски играчки или в контакт с храни. 
Специална UV-устойчива защита и устойчивост на атмосферни условия. При 
температури на околната среда над 25 ° C, трябва да се добави 70% разредител, за да 
се избегнат дефекти. Моля, проверете за точност на цвета преди употреба.

Съхранение: В  плътно  затворена  оригинална 
опаковка: поне 3 години срок на годност.

mailto:info@chamaeleon-produktion.de

