
S5200
FLEX CLEAR

S5200 Flex-lakka on osa kompaktia Syrox
-korjausmaalausjärjestelmää. Tuote on kehitetty
viskositeetiltaan ohueksi, mikä sallii helpon kahden
kerroksen ruiskutuksen lyhyellä välihaihdutuksella. Lisäksi
aikaa ja energiaa säästyy nopean kuivumisen ansiosta.

S5200 FLEX CLEAR....

S6000 HS ACTIVATOR SLOW....

S6010 HS ACTIVATOR STANDARD....

S7200 SPECIAL ADDITIVE....

S8200 FADE OUT THINNER....

Helppo ruiskutus.....

Nopea kuivuminen,15 - 20 minuuttia @ 60 °C
(kappaleen lämpötila).

....

Helppo kiillotus pinnan jäähdyttyä.....

Erinomainen läpikovettuminen ja valmiin pinnan
laatu.

....

Joustolisäainetta S7000 ei tarvita muoviosille.....

OMINAISUUDET

TUOTELUETTELO

KUVAUS SYROX REFINISH SYSTEM
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TEKNISET TIEDOTTEET
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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 ruiskutusuta
Vanha maalipinta, hiottu mataksi ja hyvin puhdistettu

Standard Hidas
PainoMäärä Paino Määrä

S5200 1002 100 2
S6000 52- - 1
S6010 -1 52 -
S7200 70.15 7 0.15

Käyttöaika lämpötilassa 20°C: 1 t - 1 t 30 min

RuiskutuspaineAinesuutin
HVLP 0.7 baaria hajotuspaine1.2 - 1.3
Muut maaliruiskut 1.8 - 2 baaria tulopaine1.2 - 1.3

katso valmistajan ohjeita

2 kerrosta väli- ja loppuhaihdutus: 2 min - 5 min

S6010
18 - 22 °C 12 t - 16 t
60 - 65 °C 15 min - 20 min

Ohje lyhytaaltoiselle IR-kuivaimelle
Puoliteho: 2 min
Täysi teho: 8 min

VOC
yhteensopiva

2004/42/IIB(d)(420) 420: EU raja-arvo tälle tuotteelle (product category: IIB(d)) ruiskuvalmiina on 420 g/l VOC.
VOC sisältö ruiskuvalmiina on maksimissaan 420 g/l. 
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Tuotteet

S5200 FLEX CLEAR

S6000 HS ACTIVATOR SLOW
S6010 HS ACTIVATOR STANDARD

S7200 SPECIAL ADDITIVE

S8200 FADE OUT THINNER

Tuotteen sekoitus

Sekoitussuhteet eri lisäaineille löytyvät taulukosta Sävynhaku ja kyseisestä käyttöteknisestä
tiedotteesta.

DIN 4: 13 - 16 20°C:ssa

50 - 60 µm 2 kerrosta

Teoreettinen
riittoisuus

490 - 495 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.

S5200 FLEX CLEAR voidaan päällemaalata 24 tunnin päästä, ilman välihiontaa

Lopetettuasi puhdista soveltuvalla liuotinpojaisella ruiskupesuaineella.

Huomioitavaa

Joustavan järjestelmän käyttö jäykillä ja puolijäykillä muovityypeillä ei ole välttämätöntä.....

Suositeltu varastointilämpötila 5-35°C.....

Uuden teknologian myötä suositellaan uutta kirkaslakan häivytysohennetta S8200 FADE OUT
THINNER.

....
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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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