Propeller Primer

Koodi:
6640.751

POHJAMAALI POTKUREILLE, AKSELEILLE JA VAIHTEISTOILLE
- ERITTÄIN HYVÄT TARTUNTAOMINAISUUDET
- ERINOMAINEN SUOJA
- KUIVUU NOPEASTI

OMINAISUUDET
1-komponenttinen pohjamaali potkureille (antifoulingmaali), pohjana synteettinen hartsi, joten maali tarttuu
yleensä hyvin metalliin ja metalliseoksiin. Suunniteltu erityisesti kestäväksi antifoulingmaaliksi potkureihin. Sitä voi
käyttää kaikkiin veden alla oleviin metalliosiin, jotka on suojattava lialta, kuten potkurit, akselit, trimmilevyt jne.
Tämä paranneltu pohjamaali kuivuu nopeasti, sillä on hyvät korroosiosuojaominaisuudet ja sitä on helppo käyttää.

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

ohenteen haihtuminen
1,10 ± 0,02 kg/l

29 %
+15 °C
matta
vaaleanharmaa
0,25 litraa

PINNAN ESIKÄSITTELY
Pinta on esikäsiteltävä hyvin, jotta pohjamaali tarttuu mahdollisimman hyvin. Hio metallipinta karheaksi karkealla
hiekkapaperilla (karkeus 80–100).
Puhdista kauttaaltaan Detersilillä ja huuhtele runsaalla vedellä. Älä käytä liuottimia tai ohenteita, sillä ne eivät
sovellu koko pinnan puhdistamiseen.
Hio maalatut pinnat kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 200–250).

KÄYTTÖ
Sekoita hyvin, jotta pohjalle ei jää saostumia. Suosittelemme levittämään tuotteen pensselillä tasaiseksi
kerrokseksi ja sivelemään pinnan siten, että se on kauttaaltaan ja tasaisesti peittynyt. Tuote on käyttövalmis eikä
siihen tarvitse sekoittaa ohennetta. Puhdista työkalut maalaamisen jälkeen ohenteella 6470.

Tarkastus

2

Tarkastuspäivä

20/12/2010

1 / 2

Propeller Primer

Koodi:
6640.751

POHJAMAALI POTKUREILLE, AKSELEILLE JA VAIHTEISTOILLE
KÄYTTÖTIEDOT
Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C):24 tuntia
Käyttöaika (20 °C):
/
Käyttölämpötila vähintään/enintään
+5/+35 °C
Kovete:
/
Sekoitussuhde määrän osalta:
/
Sekoitussuhde painon osalta:
/
Ohenne:
6470 ainoastaan työvälineiden puhdistukseen
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:
60/80 µ
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:
15/20 µ
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden: 19,0–14,5 m²/l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C): 6 tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):
12 tuntia
Kerrosten määrä:
1

MUISTIINPANOT

TURVAMÄÄRÄYKSET
Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä tuotteen kuivamisen ajan. Suosittelemme
suojalasien, kasvosuojaimen, suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä pintoja hiottaessa, jotta pöly ei kulkeudu
elimistöön hengityksen mukana, sekä maalin levittämisen aikana. Käytä aina märkää hiekkaa. Tuote sisältää
liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai altistuessaan
avotulelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle.

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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