
S2500
PLASTIC ADHESION PROMOTER

S2500 muovitartunta-aine on osa kompaktia Syrox
-korjausmaalausjärjestelmää. Tuote on kehitetty erityisesti
paljaille muovipinnoille. Kuivuu erittäin nopeasti ja voidaan
päällemaalata hiottavalla tai märkää-märälle
Syrox-pohjamaalimenetelmällä.

S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER....

Sopii kaikentyyppisille henkilöautojen
muovipinnoille.

....

OMINAISUUDET

TUOTELUETTELO

KUVAUS SYROX REFINISH SYSTEM
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TEKNISET TIEDOTTEET
S2500
PLASTIC ADHESION PROMOTER

Valmistelu - ruiskutus

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

Uudet ulkopuoliset muoviosat, temperointi 60 min. 60-65°C / ensimmäinen puhdistus ultrafine
vaahtomuovilaikalla, joka on kasteltu muovipuhdistusaineeseen  / loppupuhdistus kankaalla, joka on
kostutettu muovipuhdistusaineeseen.
Korjaukset ulkoisille auton muoviosille, hiottu ja puhdistettu

Käyttövalmis

Ei sovellu

RuiskutuspaineAinesuutin

Muut maaliruiskut 1.5 - 2 baaria tulopaine1.2 - 1.3

HVLP 0.7 baaria hajotuspaine1.3 - 1.4

katso valmistajan ohjeita

1 - 2 kerrosta välihaihdutuksella: 5 min

1 kerros loppuhaihdutus: 10 min - 15 min

2K Elastisoitu S3020-S3060 HIONTAMAALI

VOC
yhteensopiva

Tämä tuote ei kuulu VOC-direktiivin piiriin.
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TEKNISET TIEDOTTEET
S2500
PLASTIC ADHESION PROMOTER

Tuotteet

S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER

5 - 10 µm

Teoreettinen
riittoisuus

95 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

Ravista ennen käyttöä.....

Tee rasvanpoisto AAS, ABS, PC ja PVC -muovipinnoille sopivalla puhdistuaineella. Älä käytä PA,
EP ja PUR -pinnoille S2500.ää

....

PP ja POM liekkikäsittely tarvitaan....

Huomioi, että muoviosille S7000 FLEXIBLE ADDITIVE -joustosideaineen käyttö S3020/S3060
SANDING SURFACER -hiomapohjamaalissa ja S5000 HS TOP CLEAR -kirkaslakassa on erittäin
suositeltavaa.

....

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

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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