Ceramite Yachting
Eristysmaali sisäkäyttöön
- TÄYTTÄVÄ
- HELPPO PITÄÄ PUHTAANA
- MYRKYTÖN JA HAJUTON

OMINAISUUDET
Ceramite Yachting on täyttävä hajuton ja liuotinvapaa epoksimaali kaikenlaiseen eristämiseen sisätiloissa.
Kohteet kuten vesitankit, keittiöt, kylmälokerot voidaan eristää tällä tuotteella sisältä ja ulkopuolelta. Käytetään
myös esim. pilssin eristeenä. Tuote soveltuu mm. puu, teräs ja lasikuitupinnoille. Ceramite Yachtingilla on hyvä
kemikaalien kesto, se kestää makeaa ja suolaista vettä, dieseliä, öljyä, happamia ja emäksisiä liuoksia. Ceramite
Yachtingilla käsitellyt pinnat on helppo pitää puhtaana, sen kovan ja kiiltävän pinnan takia.
TUOTETIEDOT
Kuivuminen:
Ominaispaino:
KA-pitoisuus:
Leimahduspiste:
Kiilto:
Väri:
Pakkaus:

kemiallinen reakti
1.37 ± 0,02 Kg/L
100 %
+102 °C
kiiltävä
valkoinen
0,75L

PINNAN ESIKÄSITTELY
Käsiteltävät pinnat tulee olla puhtaita rasvasta, pölystä ja muusta liasta. Pinnat tulee hioa tai puhaltaa puhtaaksi.
-Uusi puupinta: hionta ja pohjustus Fibrodurilla.
-Uusi gelcoat: rasvanpoisto, huuhtelu vedellä ja hionta P280-P320 hiomapaperilla.
-Uusi teräspinta: Hiekkapuhallus Sa 2½ tai vaihtoehtoisesti puhdistus/harjaus ST 3. Adherpox pohjille.

KÄYTTÖ
Sekoita A – ja B- osast keskenään 2:1 paino tai 3:2 tilavuus. Tuote on käyttövalmis ja sitä ei tarvitse ohentaa.
Diluente 6610 soveltuu välineiden pesuun. Levitä Ecoplast siveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla (mohair) 150 mµ
per kerros. Tuotteella on hyvät tasoittumisominaisuudet ja sen levittäminen on helppoa ja nopeaa. Seoksen
käyttöaika on 50-minuuttia lämpötilan ollessa 20°C ja seoksen määrän ollessa 200g. Lämpötila ja seoksen määrä
vaikuttaa käyttöaikaan.
Alla olevasta taulukosta näet käyttöajat eri lämpötiloissa.
Lämpötila
Käyttöaika
20°C
50 min.
25°C
40 min.
30°C
35 min.
35°C
25 min.
Jos seoksen määrä on yli 200g. käyttöaika lyhenee. Emme suosittele sekoittamaan yli 350g ainetta kerralla.
Ecoplastin tulee kuivua +15-asteen lämpötilassa vähintään 7 vuorokautta ennen käyttöönottoa (upporasitus).
Juomavesisäiliö-käytössä kokonaan kuivunut Ecoplast pinta tulee huuhdella runsaalla vedellä ennen
käyttöönottoa.

Ceramite Yachting
Eristysmaali sisäkäyttöön
Käyttöohjeet
Kuivumisaika (20 °C):
Käyttöaika (20 °C):
Käyttölämpötila min/max:
Kovete:
Sekoitussuhde tilavuus:
Sekoitussuhde paino:
Välineiden pesu:
Märkäkalvonpaksuus/kerros:
Kuivakalvonpaksuus/kerros:
Teoreettinen peitto:
Min. päällemaalausaika (20 °C):
Max. päällemaalausaika(20 °C):
Levityskerrat:

7 päivää
50 min
+15/+35 °C
6498.999
3:2 (60:40)
67:33 (2:1)
6610 välineiden pesu
150 µ
150 µ
6,7 m²/L
8h
24 h
1-2

Muistiinpanot

Turvamääräykset
Vaikka tuote ei sisällä liuotteita, työskentelytila tulisi olla hyvin tuuletettu. Suojalasien, käsineiden ja
hengityssuojaimen käyttöä suositellaan. Ennen käyttö lue kohdat 7-8 käyttöturvallissuustiedotteesta. Älä säilytä
tuotetta ulkona. Säilytyslämpötila 10-35-astetta. Suojattava suoralta auringonvalolta.

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.
.

