Aqua Track Surf

46312

9703
Aqua Track Surf er vatnsbaseraður grunnur hannaður til notkunnar í iðnaði á húsgögn sem ætluð eru
innandyra.
Aqua Track Surf þekur vel og hefur hátt þurrefnisinnihald.
Aqua Track Surf er þó umfram allt hannaður til að endurlakka eldhúsinnréttingar. Sérstaklega vætandi
eiginleikar efnisins gera það að verkum að mjög góð binding næst við ýmis konar yfirborð. Aqua Track
Surf er venjulega lakkaður yfir með Traff eða Proff yfirefnum, en einnig er hægt að lakka yfir með vatns-,
pólýurethan- eða cellulosabaseruðum efnum.
Fylling á ójöfnum er framkvæmd með 61307 Mellanspackel, sem er hraðþornandi fyllingarefni. Ef nota á
húsgagnið við aðstæður þar sem raki er mjög hár skal nota US-Grunn (2-þátta pólýurethan).

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð
Tækniupplýsingar yfir efni:
Vörunúmer

Litur

Bindiefni

46312

Hvítt

Copolymerþykkni

Sigmál
fyrir
blöndun
ca. 55"

þurrefni

Eðlis- Glans
þyngd

ca. 54% ca.1,39
af þyngd

Leysiefni

matt

Eldfimi

vatn

Blöndunarhlutföll:
Efni

Herðir

Þynnir

Sigmál við notkun

46312

vatn

Sprautun 25-40 sek
Sprautun airless 25-60sek
Teppavél 45-70 sek

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

20°°C

40°°C

60°°C

Pússanlegt

ca. 2 klst

ca. 1 klst

ca. 15 mín

Stafnanlegt

ca. 2 klst

ca. 1 klst

ca. 15 mín

Hitastig

80°°C

Líftími eftir
blöndun

IRM

Magn á flöt

120-150 sek
120-150 sek

ca 120 gr/m²

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.
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