Code: 6624.372

Adherglass
1-K Tartuntapohjamaali

- PARANTAA ANTIFOULING-MAALIN TARTTUMISTA
- KUIVUU NOPEASTI
- EI VAADI HIONTAA

OMINAISUUDET

Adherglass on synteettisiin polymeereihin perustuva tartuntapohjamaali. Se on yksikomponenttinen pohjamaali,
joka takaa hyvän tarttuvuuden. Soveltuu seuraaville pinnoille; Gelcoat, GRP, Aquastop jne. Adherglass on
nopeasti kuivuva ja pääsääntöisesti sitä käytetään pohjamaalina lasikuituveneissa. Käsiteltävä pinta ei vaadi
hiontaa, mutta lika ja rasva tulee poistaa pinnalta.

TEKNISET TIEDOT
Kuivuminen:
Paino:
Kuiva-ainepitoisuus:
Leimahduspiste:
Väri
Pakkauskoot:

Ohenteen haihtuminen
1,21 ± 0,02 Kg/L
20 %
+6 °C
vaaleanpun
0,75/ 5 L

PINNAN VALMISTELU
-Uusi gel coat : Rasvanpoisto Detersilillä ja huuhtele vedellä. Muottivahan jäämät tulee märkähioa P400-paperilla
kunnes pinta on himmeä.
-Vanha gel coat: Tuote levitetään suoraan gel coat pintaan tai epoksipohjamaalin päälle.

KÄYTTÖ
Sekoita tuote kunnolla, jotta pohjalle ei jää mitään keräytymiä. Adherglass on käyttövalmis ja sitä ei tarvitse
ohentaa. Adherglass on helpoin levittää siveltimellä. Levitä ohut kerros, kerroksen tulee olla läpinäkyvä, liian
paksu kerros vaikuttaa negatiivisesti pintamaalin tartuntaan. Pese työvälineet Diluente 6780:lla.
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Adherglass
1-K Tartuntapohjamaali
KÄYTTÖTIEDOT
Kuivumisaika (20 °C):
Pot Life (20 °C):
Käyttölämpötila min/ max:
Ohenne:
Märkäkalvon paksuus:
Kuivakalvon paksuus:
Teoreettinen riittoisuus:
Uudelleenmaalausaika min (20°C):
Uudelleenmaalausaika max (20°C):
Kerrosten määrä:

6h
/
+5/+35 °C
6780 välineiden pesu 75
µ/kerros
15 µ/kerros
13,3 m²/L
3h
12 h
1

MUISTIINPANOT

TURVAMÄÄRÄYKSET
Pidettävä huolta riittävästä ilmanvaihdosta, jos Adherglassia käytetään suljetuissa tiloissa. Tuote sisältää
ohenteita, jotka saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtävän yhdisteen, mikäli joutuu avotulen kanssa
kosketuksiin. Suojalasien, hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Ennen käyttöä lue
käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7-8. Ei saa säilyttää ulkona. Varastointilämpötila: 10°C - 35°C. Älä säilytä
suorassa auringonpaisteessa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin,
joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen
seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole
erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

VENEZIANI YACHTING - A Division of BOERO BARTOLOMEO S.p.A. Sales Department: 34121 Trieste (Italy) - Piazza Nicolò Tommaseo 4 Tel. (+39) 040 3783911 - Fax (+39) 040 3783906 info@venezianiyacht.it - www.venezianiyacht.it used under licence of Colorificio Zetagi S.r.l.

