Tekninen tietolomake

GALVACOLOR
Viite: 10678-10725

1.Yleiskuvaus
Sinkkifosfaattinen suojapinnoite.
Ihanteellinen putkilinjojen
identifioimiseen. Pohjamaali ja
pinnoite samassa. Kuivuu nopeasti.
Virallinen RAL väriluokitus noudattaa
suojausluokkaa C3 (ISO 12944-2).

2.Ominaisuudet
•
•
•
•

Ei sisällä kloorattuja liuotteita.
Ei sisällä lyijyä eikä kromaatteja.
Suojaa metalleja ja metalliseoksia.
ISO 12944-2 suojaluokka C3

3.Käyttökohteet
• Pitkäaikainen korroosionesto.

4.Käyttöohjeet
• Ravista kunnes sekoituskuula liikkuu vapaasti tölkissä.
• Varmista kunnon tuuletus tuotetta käytettäessä.
• Poista irtolika teräsharjalla.
• Minimum application temperature = 10 °C
• Levitä puhtaalle kuivalle pinnalle.
• Suihkuta noin 20-30 cm päästä kohteesta.
• Levitä ohut tasainen kerroa.
• Paras lopputulos syntyy kahdella ohuella kerroksella kuin yhdellä paksulla. Lisäkerrokset voi levittää n. 15-20
min kuluttua.
• Puhdista suutin kääntämällä tölkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes suuttimesta tulee ainoastaan ponneainetta.
• EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatiedote (KTT,MSDS) on
saatavilla kaikista CRC tuotteista.

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)
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Ulkomuoto ja väri
Tiheys
Leimahduspiste
Tuotteen kuivumisaika
salt spray resistance active product
Typical coat weight

Neste.
1.08 g/cm3 (@ 20°C).
15 °C (Closed Cup)
30µm = 20 min
> 240 h
30 µm

6. Pakkaus
Aerosoli

12x500 ML

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat
huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen
käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on
voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen,ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa
voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme
osoitteessa: www.crcind.com. Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitetyt
tuotetiedot automaattisesti.
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