
S2000
1K WASHPRIMER LIGHTGREY

S2000 1K Wash Primer on happopohja osana kompaktia
Syrox -korjausmaalausjärjestelmää. Tuote on kehitetty
erityisesti paljaille metallipinnoille ja antaa erittäin hyvän
korroosiosuojan.

S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY....

S8000 THINNER....

Sopii käytettäväksi SYROX S3020 ja S3060
-hiomapohjamaalien alla.

....

Antaa erinomaisen tartunnan.....

Sinkkikromaattivapaa.....

Korroosiosuoja.....

OMINAISUUDET

TUOTELUETTELO

KUVAUS SYROX REFINISH SYSTEM
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TEKNISET TIEDOTTEET
S2000
1K WASHPRIMER LIGHTGREY

Valmistelu - ruiskutus STANDARD

Käytettävä kunnollisia henkilösuojaimia näitä tuotteita käytettäessä, suojattava iho, silmät ja
hengityselimet.

Teräs, sinkitty teräs ja alumiini, hiottu ja puhdistettu.
Tehdaspohjuste, kevyesti hiottu
Vanha tai alkuperäinen (paitsi termoplastiset maalipinnat) hyvin hiottu.
Pinnat käsitelty S1000 UNIVERSAL PUTTY -kitillä ja hiottu.

Standard

Määrä Paino

S2000 2 100

S8000 1 39

Käyttöaika lämpötilassa 20°C: 0 min

RuiskutuspaineAinesuutin

Muut maaliruiskut 1.5 - 2 baaria tulopaine1.3 - 1.5

HVLP 0.7 baaria hajotuspaine1.3 - 1.5

katso valmistajan ohjeita

1 kerros loppuhaihdutus: 10 min - 15 min 20°C:ssa

DRYING

20 °C 10 min - 15 min

Ohje lyhytaaltoiselle IR-kuivaimelle
Puoliteho: 5 min

S3110, S3140 & S3170 HIONTAMAALI PLUS

VOC
yhteensopiva

2004/42/IIB(c)(780) 760: EU raja-arvo tälle tuotteelle (product category: IIB(c)) ruiskuvalmiina on 780 g/l VOC.
VOC sisältö ruiskuvalmiina on maksimissaan 760 g/l. 
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TEKNISET TIEDOTTEET
S2000
1K WASHPRIMER LIGHTGREY

Tuotteet

S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY

S8000 THINNER

Tuotteen sekoitus

Sekoitussuhteet eri lisäaineille löytyvät taulukosta Sävynhaku ja kyseisestä käyttöteknisestä
tiedotteesta.

DIN 4: 18 - 20 20°C:ssa

15 µm per kerros

Teoreettinen
riittoisuus

130 m²/l 1 mikrometrin kuivakalvonpaksuudella
Johtuen eri Activator -ominaisuuksista ja käyttövalmiin seoksen eri sekoitussuhteista joissain
käyttöteknisissä tiedotteissa, laskennallinen teoreettinen riittoisuus voi vaihdella.
Huom: Käytännön materiaalikulutus riippuu useasta tekijästä, esim. kappaleen muoto, pinnan laatu,
ruiskutustapa, ruiskun säädöt, ruiskutuspaine jne.

Lopetettuasi puhdista soveltuvalla liuotinpojaisella ruiskupesuaineella.

Huomioitavaa

Käytä vain muovisia tai sisäpinnoitettuja metalliastioita.....

Roskanpoistoon vain kevyt kuivahionta on sallittu.....

Ei saa päällemaalata polyesteri, epoksi tai vesiohenteisilla tuotteilla.....

Materiaalin oltava huoneenlämpöinen (18-25°C) ennen käyttöä.....

Ei suositella termoplastisen maalin päälle.....

Sekoita hyvin käsin ennen purkin laittamista sekoituskoneeseen.....
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TEKNISET TIEDOTTEET
S2000
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Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ennen käyttöä. Noudata tuotteessa olevia varoitusmerkkejä.

Kaikki muut työssä käytettävät tuotteet ovat Syrox -valikoimasta. Järjestelmän ominaisuudet eivät ole voimassa, kun siihen
liittyviä tuotteita käytetään yhdessä muiden tuotteiden tai lisäaineiden kanssa, jotka eivät ole osa Syrox
-tuotevalikoimaamme, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Vain ammattikäyttöön! Tässä dokumentaatiossa annetut tiedot on valittu ja järjestetty huolellisesti. Se perustuu
parhaaseen tietämykseen aiheesta julkaisupäivänä. Tiedot annetaan vain tiedoksi. Emme ole vastuussa sen
oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Käyttäjän tehtävänä on tarkistaa tiedot ajantasaisuudesta ja
sopivuudesta hänen tarkoitukseensa. Tämän tiedon henkinen omaisuus, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja
tekijänoikeudet, on suojattu. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen etiketissä olevat asiaankuuluvat käyttöturvallisuustiedot
ja varoitukset on otettava huomioon. Voimme muuttaa ja / tai lopettaa tämän tiedon tai sen osien käytön milloin tahansa
oman harkintamme mukaan, ilman ennakkoilmoitusta ja emme ota vastuuta tietojen päivittämisestä. Kaikkia tässä
lausekkeessa esitettyjä sääntöjä sovelletaan vastaavasti tuleviin muutoksiin ja muutoksiin.
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