Ticoprene
Kloorattu kumipohjamaali alumiinihiukkasilla
- ERISTÄVÄ KERROS
- ERINOMAINEN SUOJA JA TARTUNTA
- HYVÄ IMEYTYMINEN
- HELPPO LEVITTÄÄ

OMINAISUUDET
Ticoprene on yksikomponenttinen alumiinihiukkasia sisältävä kumipohjamaali. Yleispohjamaali meriympäristöön,
joka soveltuu puun ja teräksen huoltomaalaukseen. Voidaan myös levittää sinkkipohjamaalien, 1K- ja 2Kpohjamaalien päälle. Soveltuu hyvin myös vanhan antifouling-maalien päälle sulkukerrokseksi. Ticoprene antaa
hyvän suojan vedenalaisille osille makeissa ja suolaisissa vesistöissä.
Tekniset tiedot
Kuivuminen:
Paino:
Kuiva-ainepitoisuus
Leimahduspiste:
Kiilto:
Sävy:
Pakkauskoko:

liuotteen haihtuminen
1.26 ± 0,02 Kg/L
32 %
+26 °C
mattta
alumiini
0,75/ 2,50 litraa

Pinnan esivalmistelu
Kaikki käsiteltävät pinnat tulee olla puhtaita ja kuivia.
Uusi ja puhdistettu puu : kosteus pitää olla alle 18% Hio 100-120 karkealla hiomapaperilla ja poista hiontapöly.
Levitä yksi kerros Ticopreneä, joka on ohennettu 25% 6470 ohenteella. Tämän jälkeen levitä 1-2 kerrosta
ohentamatonta Ticopreneä.
Teräs: Hioa 80-100 hiomapaperilla ja levitä 3 kerrosta ohentamatonta Ticopreneä.
Vanhan antifouling-maalin eristys : korkeapainepesu ja hionta ennen käsittelyä.
KÄYTTÖ
Sekoita maalia 5-minuuttia vispiläkoneella, tai kunnes maali on yhtenäistä ja tasaväristä. Ohentamattomana
levitys telalla tai pensselillä. Ruiskutettaessa lisää 10% ohennetta. Parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi
käsiteltävän pinnan lämpötilan tulisi olla yli 7° C.
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Ticoprene
Kloorattu kumipohjamaali alumiinihiukkasilla

Tekniset tiedot
Kuivumisaika (20 °C):
Pot Life (20 °C):
Käyttölämpötila min/max:
Ohenne:
Märkäkalvopaksuus/kerros:
Kuivakalvopaksuus/kerros:
Teoreettinen riittoisuus:
Päällemaalausaika (20 °C):
Kerrosten määrä:

24 tuntia
/
+5/+32 °C
6470
188 µ
60 µ
5,3 m²/L
8 tuntia
1-4

Lisätietoja

TURVAMÄÄRÄYKSET
Pidettävä huolta riittävästä ilmanvaihdosta, jos tuotetta käytetään suljetuissa tiloissa. Suojalasien,
hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttöä suositellaan. Tuotetta tulee hioa vain märkähionnalla. Tuote
sisältää ohenteita, jotka saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtävän yhdisteen, mikäli yhdiste joutuu avotulen
kanssa kosketuksiin. 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.
.
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