Teknisk datablad

Belægninger

Side 1

SÜDWEST AquaVision 2K-All-Grund

U55

Egenskaber:
Aqua Vision 2K er en allround vandfortyndbar to komponent
epoxy primer, baseret på epoxyharpiks til brug indendørs og
ude.
For hårde, ikke-absorberende overflader, såsom f.eks Metaller, fliser, glas, keramik og glasfiber.
Kan overmales med vandfortyndbare eller opløsningsmiddelbaserede malinger. Er ikke velegnet til maling af termoplastiske belægninger og fleksible overflader.
Funktioner:
- Ekstrem god vedhæftning
- Let at anvende
- Hurtig tørring
- God fylde
- Mild lugt
- Aktiv korrosionsbeskyttelse
- Lavt indhold af opløsningsmidler
- Universal overmalbarhed

Forarbejdningsbetingelser:
Temperatur og fugtighed påvirker tørring. Ved lave temperaturer og høj luftfugtighed er tørring forsinket.
Ikke under + 10 ° C og en luftfugtighed
behandles og tørt > 80%. Under hærdning (ca. 8 timer ved 20
° C) skal overfladen, der skal beskyttes mod fugt.
Fortynding / Rengøring værktøjer:
Rent vand (drikkevand kvalitet). Værktøjer til længere pauser
og efter endt arbejde Vask med vand, med sæbevand skyl og
skyl
Tørring:
Ved +20°C og 60% rel. luftfugtighed, 100 .mu.m vådfilmtykkelse.
Støvtør:		
Overmalbar:
Hærdning:

Farve:		

hvid 9110

Emballage:

800 ml (400 ml maling, 400 ml hærder)

Forbrug:

7-9m2 per liter.

(Højere lagtykkelse og / eller lavere temperaturer forlænger
tørretiden)

Glans niveau: medium glans
Generelle regler:
Alle overflader skal være rene, tørre, stabile og være fri for
fedt og andre stoffer. Lav evt. et lille testområde først.
Jern / stål / rustfrit stål:
Fjern løs maling, evt. rust og hvis nødvendig, rens med affedtningsmiddel.
Zink og galvaniserede overflader:
Brug en egnet rens til Zink og galvaniserede overflader.
Kobber og aluminium:
Rens med kobber og aluminium rens
Fliser / Keramik / Glas:
Rens fri for kalk og andre urenheder. Fliser kan evt. matteres
med fint sandpapir.
Blandingsforhold:
Blandingsforhold i ml: 1 del maling : 1 del hærder.
Blandingsforhold i gram: 6 dele maling : 4 dele hærder.
Pot life (brugstid): ca 2 timer
Farve & Lak A/S
Bredhøjvej 23
8600 Silkeborg
Danmark

ca 1 time
ca 3 timer (vandbaseret)
omkring 16 timer.
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