Unigloss

Koodi: 6726. ...

1-KOMPONENTTINEN LAADUKAS PINTAMAALI
- ERITTÄIN KIILTÄVÄ PINTA
- PARAS LAATU
- TASOITTUU HYVIN

OMINAISUUDET
1-komponenttinen alkydiuretaanipintamaali. Erittäin laadukas, erinomainen tasoittuminen, optimaaliset väri- ja
kiilto-ominaisuudet. Sopii käytettäväksi huviveneiden ja muiden alusten ulko- ja sisätiloissa. Tuote on erittäin
joustava ja se tarttuu hyvin useiden erilaisten pohja-, väli- ja pintamaalien päälle. Sitä ei voi käyttää suoraan
epäorgaanisille sinkkipohjamaaleille eikä galvanisoiduille pinnoille. Saatavana useita värejä. Ei sovellu jatkuvaan
upporasitukseen.
* VALKOINEN JA VAALEAT VÄRIT: 1,20 +/- 0,02 kg/l *
MUUT VÄRIT: 1,05 +/- 0,05 kg/l

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

ohenteen haihtuminen ja kemiallinen reaktio
1,20* ± 0,02 kg/l

55 %
+37 °C
kiiltävä
ks. värikartta
0,75 litra (vain valkoinen 2,5 litraa)

PINNAN ESIKÄSITTELY
Levitä pohjamaalatulle tai hyväkuntoiselle maalipinnalle, joka on hiottu, kuiva ja puhdistettu öljystä, rasvasta tai
muusta liasta.
Hio hiekkapaperilla (karkeus 300–600), jotta pinnasta tulee tasainen.

KÄYTTÖ
Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä siten, että se on täysin tasalaatuista. Tuotteen erinomaisen tasoittuvuuden
ansiosta pinnasta tulee täysin sileä, myös pensseliä käytettäessä. Suosittelemme levittämään Uniglossia kaksi
kerrosta, jotta lopputuloksesta tulee hyvä. Tuotteeseen ei yleensä tarvitse lisätä ohennetta, mutta tarvittaessa
siihen voi lisätä ohennetta 6470 enintään 5 % tilavuudesta. Levitä tasainen, täysin märkä kerros ristikkäisin
vedoin, jotta pinta peittyy tasaisesti.
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1-KOMPONENTTINEN LAADUKAS PINTAMAALI
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
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:
80 µ
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:
40 µ
Teoreettinen riittoisuus kerrosta kohden: 13,8 m²/l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C): 24 tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):
/
Kerrosten määrä:
2
MUISTIINPANOT

Ruiskutuskäytön tiedot
Suuttimen aukko:
Ilmanpaine
Painesuhde

Tavanomainen
1,2/1,4 mm
2,0/3,0 atm
/

Ilmaton
0,017/0,019 tuumaa
/
30:1

TURVAMÄÄRÄYKSET
Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä sitä seuraavan kuivamisen ajan. Tuote
sisältää liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai
altistuessaan avotulelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle. Suosittelemme suojalasien, kasvosuojaimen,
suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä.

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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