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Dostupné odstíny/Objednací ísla Krok za krokem Všeobecné informace

TECHNICKÉ INFORMACE - ZÁKLAD NA PLASTY

DUPLI-COLOR -Základ na plasty-Plastic Primer je pojivo pro finální lakování
automobilových plastových díl  s DUPLI-COLOR barvy ve spreji.

Vhodné pro automobilové díly, zahradní nábytek a jiné p edm ty p elakovatelné z
tvrdého plastu.

Použitelné pro následující z tvrdých plast : polyuretan (PUR), polystyren (PS),
polyamid (PA), polypropylen gumové, modifikované (EPDM), akryl butadien styren
plasty (ABS), vyztužený skelnými vlákny- plasty (GfK), tvrdý polyvinylchlorid (Hart-
PVC)

P ed aplikací doporu ujeme obrousit vodním brusným papírem plastové díly s presto
vodním brusným papírem P600 kat. . 135934 a o istit je s DUPLI-COLOR isti em na
plast kat. . 386343.

KVALITA A VLASTNOSTI

Na bázi rozpoušt del, produkt se speciálními podporujícími adhezními p ísadami

Rychleschnoucí

Vhodné pro vnit ní i venkovní aplikace

Dobrá odolnost v i vn jším vliv m

Dobrý pr tok, hladký povrch

This website uses cookies. By using motipdupli.com you agree to the use of cookies.Further information

Confirm
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FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Základ pojiva: speciální prysky ice

Barva: pr hledná

V n : rozpoušt dlo

Stupe  lesku: p i m ení pod úhlem 60 ° podle DIN 67530

Ú innost: 400 ml jsou dosta ující pro cca. 5 - 6 m²

Doba schnutí: (p i 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu)

Suché pro další nát r: po cca. 15 minut

Doba schnutí závisí na okolní teplot , vlhkosti vzduchu a tlouš ce aplikovaného nát ru.

Teplotní odolnost: 0

Stabilita p i skladování: 10 let za p edpokladu, že jsou poskytnuty vhodné skladovací podmínky (= 10 °C -25 ° C p i
relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)

Velikost: aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 400 ml

ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prost edí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu t žkých kov . Ví ka a obaly jsou vyrobeny
z recyklovatelných materiál .

Odstra ování odpadu:Odpady sm si a zne išt né obaly odstra ujte jako nebezpe ný odpad. Vy išt né obaly je možné
p edávat k recyklaci.

Zna ení obal : Všechny produkty spole nosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními p edpisy R a EU, které se týkají
zna ení obal . Jedná se o aktuální verze následujících p edpis :

Zákon . 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických sm sích a o zm n  n kterých zákon  (chemický zákon).
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1272/2008 o klasifikaci, ozna ování a balení látek a sm sí (CLP).
Na ízení vlády . 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašova e (v p ípad  pokud
se jedná o aerosol)
Sm rnice . 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpe nostní listy pro produkty spole nosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s na ízením REACH 1907/2006/ES, l. 31,
p íloha . II.

NÁVOD K POUŽITÍ

"V tšina sprej  DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné ví ko, aby se zabránilo neoprávn nému
použití. Viz odpovídající rady na ví ku nebo na etiket .
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P ed použitím si pe liv  p e t te a dodržujte varovné texty na etiket !"

Aplikace

P íprava podkladu:

istý povrch zbaven ne istot, tuku a silikonu.

Pokud je pot eba p ebrousit brusným papírem se zrnem 600.

Odstra te brusný prach.

Lakování:

P ed použitím prot epejte dózu po dobu 3 minut.

Otestujte sprej mimo požadovanou aplikaci.

Použít max. 2 tenké vrstvy.

Nast íkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.

Po vysušení (cca. 15 minut) p etíratelné s akrylovým, syntetickým nebo nitro-combi lakem.

ORDER INFORMATION

Barva Výrobek Balík íslo výrobku

DC Plastic-Primer 150 150 ml 609367

Plastic Primer 400 400 ml 327292

Náhled tisku/další produkty

P ÍKLADY POUŽITÍ

Z EKNUTÍ SE ODPOV DNOSTI
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ŽIVOTNÍ NOVINKY

PRODUKTY NÁPADY

PODPORA KARIÉRA

Bu te stále informování prost ednictvím sociálních sítí. Více najdete na :

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info(at)de.motipdupli.com

Tyto aplika ní technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu
jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou
vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradn  v kompetenci uživatele.
MOTIP DUPLI je zbaven odpov dnosti až do prokázaní, že chyba byla zp sobena MOTIP DUPLI.

Pro p ípadné další technické dotazy se m žete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pond lí do tvrtka od 8h hodin
ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Platné od 20. Srpna 2012

Tato verze nahrazuje všechny již d íve vydané verze.

Gefällt mir 4.117 Teilen


