
Len pre profesionálne použitie! 

Permafleet® Industry 1K
Primer 4510

Permafleet Industry 1K základ 4510 je podkladový materiál na báze
polyvinyl butyralu bez obsahu zinkochromátov.

Charakteristický vynikajúcou priľnavosťou.....
Môže byť prifarbený s  Permafleet miešacími koncentrátmi 600.....
Môže byť použitá ako základ pre zváranie.....
Dostupný v bielej, svetlošedej a čiernej farbe a aj ako bezfarebný.....
Len pre priemyslené použitie.....

Technické informácie.

Spies Hecker simply closer.

Značka Axalta Coating Systems
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Permafleet® Industry 1K Primer 4510

Spracovanie - aplikácia ŠTANDARD

Dôrazne odporúčame používať pri aplikácii vhodné osobné ochranné pomôcky, aby sa zabránilo
podráždeniu pokožky a očí.

Čistá oceľ obrúsená a očistená
Galvanizované oceľové panely alebo mäkký hliník, očistené a obrúsené.
Staré alebo továrenské lakovanie dobre obrúsené a očistené 
Rôzne typy plastov: ABS, PC, PA, GR-UP, GRP, Perspex, zbavené separátorov, obrúsené a
očistené.
Továrenský základ, obrúsený a očistený

Základ Riedidlo

20-30%

4510 6015

6019

neurčená

Striekací tlakStriekacia tryska

Konvenčná
(RP)

2 - 2.5 bar vstupný tlak1.3 - 1.4 mm

HVLP 2 - 2.5 bar výstupný tlak1.3 - 1.4 mm

Membránová pumpa 2 - 2.5 bar výstupný tlak1.1 mm

Membránová pumpa 0.8 - 1.2 bar Tlak materiálu1.1 mm

Pozri pokyny výrobcu

1 - 2 uzatvorený nástrek. s medziodvetraním: 10 min - 15 min
pred sušením: 15 min - 30 min

6015/6019

20 - 25 °C 15 min - 30 min

45 - 60 °C 10 min - 15 min

1K Permafleet priemyselná krycia farba
2K Permafleet priemyselné krycie farby

VOC kompatibilný Tento produkt nie je kompatibilný s VOC.
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Permafleet® Industry 1K Primer 4510

Produkty

Permafleet® Industry 1K Primer 4510

Permafleet® Industry 1K Reducer 6019
Permafleet® Industry Reducer 6015

Miešanie výrobkov

Miešacie pomery so špeciálnymi prísadami sú dostupné v tabuľke miešania výrobkov na Phoenix a v
špecifických TL.
Výber Activator a Riedidlo by mal závisieť od teploty spracovania a veľkosti opravy. 

Univerzálne riedidlo pre všetky preimyslené výrobky.6015

Špeciálne riedidlo pre všetky 1K výrobky6019

DIN 4: 20 - 35 s pri teplote  20°C

20 - 30 µm 2 nástreky

Po použití vyčistiť s vhodným rozpúšťadlovým čistiacim riedidlom.

Poznámky

Neprelakovávajte s PE alebo EP výrobkami. ....

Materiál musí mať pred použitím izbovú teplotu (+18-25°C).....

Zvyšok materiálu pripraveného na striekanie sa nemôže vrátiť do pôvodného obalu.....

Teoretická výdatnosť bude 9 m²/l pri hrúbke suchej vrstvy 25 mikrónov.....

Plnič je možné prifarbiť s prídavkom maximálne 10% Permafleet miešacieho pigmentu alebo
maximálne 20% Permafleet krycej farby. Sušenie a brúsenie môže byť ovplyvnené.

....
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Permafleet® Industry 1K Primer 4510

Pozrite príslušné karty bezpečnostných údajov pred použitím výrobku. Dodržujte bezpečnostné upozornenia na etikete
výrobku. 

Všetky ostatné výrobky uvedené v pracovnom postupe opravy sú z nášho sortimentu Spies Hecker. Vlastnosti systému
nemusia platiť, ak sa materiál z nášho sortimentu používa v kombinácii s inými materiálmi alebo prísadami, ktoré nepatria
do nášho sortimentu Spies Hecker, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Len pre profesionálne použitie! Informácie uvedené v tomto dokumente boli nami starostlivo vybrané a usporiadané. Sú
založené na našich najlepších poznatkoch k téme k dátumu vydania. Informácie sú uvedené len na informačné účely.
Nenesieme zodpovednosť za ich správnosť, presnosť a úplnosť. Rozhodnutie o vhodnosti použitia uvedeného materiálu na
zamýšľaný účel, po prečítaní týchto informácií, s ohľadom na ich aktuálnosť, je na samotnom užívateľovi. V týchto
informáciách uvedené duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv, je chránené. Všetky
práva vyhradené. Príslušné bezpečnostné listy výrobkov a varovania zobrazené na etikete výrobku je potrebné dodržiavať.
Vyhradzujeme si právo zmeniť a/alebo ukončiť platnosť všetkých vyššie uvedených informácií alebo ich časti kedykoľvek
podľa svojho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií.
Všetky pravidlá uvedené v tomto článku sa použijú podobne aj pre všetky budúce zmeny a doplnenia.
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