Informácie o produkte
DELFLEET F340

1K EPOXIDOVÝ ESTER KRYCÍ LAK

VÝROBKY
Delfleet 1K epoxidové ester pojivo

F340

Delfleet riedidlo

F372

POPIS VÝROBKU
Delfleet 1K epoxidový ester krycí lak je určený pre lakovanie podvozkov, má výborné vlastnosti s krátkou
dobou schnutia a primeranou trvanlivosťou.
Môže sa použiť priamo na kovové podklady, poskytuje dobrú odolnosť a ochranu voči korózii.
PRÍPRAVA PODKLADU – BRÚSENIE
PODKLAD

BRÚSENIE

Plechy valcované za tepla, nové

ODMASTENIE

opieskovanie

–

Plechy valcované za studena, nové

za sucha P80 – P120

Stará oceľ

za sucha P80 – P120

všetky podklady odmastiť
pomocou vhodných
čistiacich prostriedkov
PPG

Pozinkovaná oceľ

ScotchBrite-om

Galvanizovaná oceľ

za sucha P400

SPRIEVODCA PRE VÝBER A POUŽITIE PRÍPRAVKOV NA ČISTENIE
KÓD

VÝROBOK

POUŽITIE

D845

DX310 – ostrý odmasťovač

Používa sa na odmasťovanie veľmi znečistených podkladov.

D837

DX330 – odstraňovač
silikónu

Vhodný na odstránenie silikónu, mastnoty a iných nečistôt
vždy pred lakovaním.

D842

DX380 – odstraňovač
silikónu s nízkym VOC

Vyvinutý špeciálne na odstránenie zvyškov po brúsení a tam,
kde sa vyžaduje zníženie emisie organických rozpúšťadiel.
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NÁVOD NA POUŽITIE
Pomer miešania
Miešací pomer

KONVENČNÉ

Spracovateľnosť
pri 20°C

AIRLESS

F340

3

F340

3

F340

3

F372

1

F372

1

F372

1

neobmedzená

neobmedzená

neobmedzená

22 – 25 sek

22 – 25 sek

25 – 30 sek

1,4 – 1,6 mm

1,2 – 1,4 mm

11 – 13 / 50° uhol

3 – 5 bar

4 – 5 bar

48 – 144 bar

1 stredný + 1 plný

1 stredný + 1 plný

1 rýchly + 1 plný

10 - 15 min

10 – 15 min

10 – 15 min

cez noc

cez noc

cez noc

40 µm

40 µm

40 µm

60 µm

60 µm

60 µm
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Viskozita (DIN4 / 20°C)

Veľkosť trysky
Tlak vzduchu
Počet vrstiev nástreku

TLAKOVÉ
NÁDOBY A HVLP

Odvetranie pri 20°C
medzi nástrekmi
Doba schnutia
pri 20°C
Hrúbka suchého filmu
minimálna
maximálna

7 - 8 m /l
7 - 8 m /l
7 – 8 m2/l
Teoretická výdatnosť
2
Teoretická výdatnosť v m na 1l namiešanej zmesi umožňuje dosiahnuť hrúbku suchého
filmu 50µm.
24 hod pri 20°C
24 hod pri 20°C
24 hod pri 20°C
Čas prelakovateľnosti
1

Pozn.

1

Prelakovateľné

ľubovoľným Delfleet krycím lakom

OSOBITNÉ POKYNY
Použitie striekacej pištole HVLP v závislosti od značky a modelu môže priniesť cca 10% zvýšenie
účinnosti.
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI
Pred prácou si prosím prečítajte príslušné časti kariet bezpečnostných údajov a etikiet
výrobkov o ochrane zdravia, bezpečnosti pri práci a zásadách poskytovania prvej pomoci.
Pri práci postupujte v zmysle Nariadenia vlády č.45/2002 Zb. o ochrane zdravia pri práci
s chemickými faktormi, zákona 272/1994 Zb. a zákona č.514/2001Zb.

Len na profesionálne použitie!
Tento výrobok je určený len na profesionálne používanie.
Vyššieuvedené 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 výrobcu).
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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