Liukuestejauhe

Koodi:
6530.005

ERITYISELLÄ TAVALLA RAKEISTETTU PINTAMAALIEN LISÄAINE
- HANKAAMATON
- HELPPOKÄYTTÖINEN
- VOIDAAN RUISKUTTAA
- KESTÄÄ KULUMISTA ERITTÄIN HYVIN

OMINAISUUDET
Erityisellä tavalla rakeistettu hajuton muovijauhe, joka on tarkoitettu liukuestelisäaineeksi veneiden lattiapintojen
ja/tai kansien maaleihin. Tuotteen mekaaniset ominaisuudet ovat erinomaiset ja se on kestävä meriolosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT
Kovetus:
Ominaispaino:
Kiintotilavuus:
Leimahduspiste:
Olomuoto:
Väri:
Pakkaus:

/
0,30 ± 0,02 kg/l
100 %
/
/
150 grammaa

PINNAN ESIKÄSITTELY
Vaatimuksista riippuen 4–5 % maalin tilavuudesta, johon on jo lisätty kovete. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja
käytön aikana.

KÄYTTÖ
Kun jauhetta lisätään 4–5 % valmiiseen maaliseokseen, maalia kannattaa levittää yleensä kaksi kerrosta, jolloin
lopputuloksesta ja ulkonäöstä saadaan erinomainen. Sekoita lisäainetta sisältävää maalia säännöllisesti, koska
rakeet nousevat maalin pintaan. Levitä aina kaksi kerrosta. 150 gramman pakkaus riittää 3–5 litraan käyttövalmista
liukuestemaalia.
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ERITYISELLÄ TAVALLA RAKEISTETTU PINTAMAALIEN LISÄAINE
KÄYTTÖTIEDOT
Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C):
Käyttöaika (20 °C):
Käyttölämpötila vähintään/enintään
Kovete:
Sekoitussuhde määrän osalta:
Sekoitussuhde painon osalta:
Ohenne:
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden:
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):
Kerrosten määrä:

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

HUOMAUTUKSET

TURVAMÄÄRÄYKSET
Pidettävä lasten ulottumattomissa. Älä hengitä jauhetta. Vältä sähköstaattisten purkausten muodostumista.
Tuotteelle ei tarvita ETY-määräysten mukaista merkintää.

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.
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