
S5100
AIR DRY CLEAR
SCRATCH RESISTANT

S5100 Air Dry ilmakuivuva lakka kompaktista
Syrox-korjausmaalausjärjestelmästä on itsessään
yksinkertainen. Tuote on kehitetty naarmunkestävien
maalipintojen korjaamiseen ja on ihanteellinen pienille ja
keskisuurille alueille - yhdestä neljälle osalle. Riittävän
monipuolinen käytettäväksi paikkakorjauksiin kun
sekoitetaan S8100 -häivytysohenteen kanssa.

S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT....

S6010 HS ACTIVATOR STANDARD....

S8100 BLENDING THINNER....

Lämpökuivausta ei vaadita; alemmat
energiakustannukset.

....

Kiillotettavissa alle tunnissa.....

Helppo sekoitussuhde 2:1, ohenteita tai lisäaineita
ei tarvita.

....

Hyvä pysyvyys pystypinnoilla.....

OMINAISUUDET

TUOTELUETTELO

KUVAUS SYROX REFINISH SYSTEM
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TEKNISET TIEDOTTEET
S5100
AIR DRY CLEAR
SCRATCH RESISTANT
Valmistelu - ruiskutus STANDARD

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

Syrox Basecoat -kaksikerrosmaali: Pinnat kuivattava / välihaihdutus tehtävä käyttöteknisen tiedotteen
mukaisesti ennen maalausta
Vanhat pinnat: Pinnat tulee hioa ja puhdistaa ennen tuotteen levittämistä

Standard

Määrä Paino

S5100 2 100

S6010 1 54

20°C:ssa: 1 t - 1 t 30 min

RuiskutuspaineAinesuutin

Muut maaliruiskut 1.5 - 1.8 baaria tulopaine1.3 - 1.4

HVLP 0.7 baaria hajotuspaine1.3 - 1.4

katso valmistajan ohjeita

2 kerrosta ilman välihaihdutusta

Kuivausvaihtoehdot, katso yksityiskohdat -sivua.

- Valmis kiillotettavaksi välillä >20 min – 2h kuivumisen jälkeen (riippuen kuivumislämpötilasta)
- Valmis kiillotettavaksi paikkakorjausten jälkeen käytettäessä S8100 Blending Thinner.
  Kuivausvaihtoehdot, katso yksityiskohdat -sivua.

VOC
yhteensopiva

2004/42/e(840) 596: EU raja-arvo tälle tuotteelle (product category: e) ruiskuvalmiina on 840 g/l VOC. VOC
sisältö ruiskuvalmiina on maksimissaan 596 g/l. 
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TEKNISET TIEDOTTEET
S5100
AIR DRY CLEAR
SCRATCH RESISTANT
Tuotteet

S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

S6010 HS ACTIVATOR STANDARD

S8100 BLENDING THINNER

Tuotteen sekoitus

Sekoitussuhteet eri lisäaineille löytyvät taulukosta Sävynhaku ja kyseisestä käyttöteknisestä
tiedotteesta.

ISO 5: 8 - 10 20°C:ssa
DIN 4: 11 - 13 20°C:ssa

45 - 55 µm (2 kerrosta)

Teoreettinen
riittoisuus

305 - 340 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.

KÄSITTELYKUIVA

20°C 30°C10°C

S6010 40 - 50 min 25 - 40 minuuttia55 - 60 min

Paikkakorjauksiin käyttäen S8100 Blending Thinner -ohennetta,
suositellaan seuraavia kuivaustapoja:
- Vaihtoehto 1:
   Vaihe 1: Anna ilmakuivua 60 minuuttia 20°C:ssa.     
   Vaihe 2: Kuivata IR (lyhyt aalto) 4 minuuttia (50% teholla) + 8 minuuttia (100% teholla).

- Vaihtoehto 2: Ilmakuivaus yön yli

S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT voidaan päällemaalata 24 tunnin päästä, ilman
välihiontaa

Lopetettuasi puhdista liuotinpohjaisella tinnerillä.
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TEKNISET TIEDOTTEET
S5100
AIR DRY CLEAR
SCRATCH RESISTANT
Huomioitavaa

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

Maalia, johon on lisätty kovettajaa ei saa laittaa takaisin alkuperäiseen astiaan.....

Sulje lakka ja kovettajapurkin korkki heti käytön jälkeen. Kummatkin tuotteet reagoivat
ilmankosteuden kanssa ja avonainen purkki menettää tehonsa.

....

Elastisointia ei tarvita. Käytä paikkakorjauksiin ja häivytykseen S8100 BLENDING THINNER
-häivytysohenninta.

....

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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