541

Informácie o výrobku
Syntetická rýchloschnúca náterová hmota matná
7-611 (1.776.1100)
POPIS PRODUKTU
7-611 je rýchloschnúci produkt s matným vzhľadom. Je vhodný na lakovanie poľnohospodárskych strojov,
žeriavov a iných priemyselných objektov.
PODKLAD A PRÍPRAVA
Dôkladne odmastiť a očistiť podklad pred lakovaním

Brúsenie:
viď: technické listy príslušných základov.
Produkt pred aktiváciou dôkladne premiešať.

Aplikácia: na antikorózne syntetické základy 7-810, 7-820, 7-080.

PRÍPRAVA PRODUKTU
Pomery

Hmotnostné
Objemové
Objemové
(konvenčné)
(konvenčné)
(vákuové)
Lak 7-611:
1000
3
Riedidlo 1-610*
250-300
1-1,5
* Takisto je možné použiť syntetické riedidlo 1-215 alebo riedidlo 1-205 bez aromatických
prísad.
APLIKÁCIA
Spracovateľnosť pri 20oC
Viskozita DIN4/ 20oC
Tryska
Tlak
Počet vrstiev
Odvetranie medzi
vrstvami pri 20oC

Konvenčná
Vákuová
Podľa stability podmienok skladovania zmesi.
18-22 sekúnd
1,4-1,7 mm
3-4 bar
2 (40-50 µm)

0,09-0,11 palca
120-140 bar

5-10 minút
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Sušenie pri 20 C:
- prachuvzdorné
- dotykuvzdorné
Prelakovanie

TECHNICKÉ ÚDAJE
Teoretická výdatnosť:

Konvenčné
Vákuové
24-48 hodín
10-15 minút
4-5 hodín
Syntetický lak SYSTÉMU SELEMIX po minimálne 6 dňoch a
maximálne po 1 mesiaci pri 20oC bez potreby brúsenia alebo
po minimálne 1 dni pri 20oC, ak bolo do hotovej zmesi
dodané 10% hmotnostných tužidla 9-510.
5,6-6,4 m² / kg hotovej zmesi pri hrúbke suchej vrstvy: 50 µm.

BEZPEČNOSŤ A HYGIENA PRÁCE
Prosím, čítajte informácie o zdraví, bezpečnosti a ochrane životného prostredia obsiahnuté
v bezpečnostnej karte a na nálepke produktu. Je nutné taktiež používať osobné ochranné
pomôcky.

Len na profesionálne použitie!
Tento výrobok je určený len na profesionálne používanie. Vyššie
uvedené údaje sú len orientačné. Každý, kto bez technickej konzultácie
použije tento výrobok na iný účel ako je uvedené v technickom liste,
koná tak na vlastné riziko a výrobca nezodpovedá ani za kvalitu
výsledku, ani za prípadné vzniknuté materiálne škody ( s výnimkou
usmrtenia, alebo zranenia osôb, spadajúceho do zodpovednosti
PPG Industries Poland Sp. z o. o.
výrobcu).
(Oddział w Warszawie)
Vyhradzujeme si právo na občasné úpravy údajov v technickom liste,
ktoré odrážajú nové skúsenosti a poznatky v stave vývoja výrobkov.
Čas schnutia predstavuje priemerný čas pri teplote 20°C. Tento čas
môže byť ovplyvnený hrúbkou filmu, vlhkosťou vzduchu a teplotou
okolia.
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