Technical information No. 976 / 1 engl.

Agrolit 491 DS
vízzel hígítható korrózióvédő bevonat

Termék leírás
Leírás / Anyag
Kötőanyag /összetevők
Felhasználás
Tulajdonságok
Szín
Tárolás

1 komponensű, vízbázisú, horganyzott felületre javasolt selyem-matt festék
Akrilát gyanta / pigmentek, töltőanyagok
Horganyzott felületekre javasolt esztétikus védőbevonat ( duplex rendszer), mint pl.távvezeték oszlopok,
tankautók, tartályok, ablakok stb.
Kitűnő tapadás horganyzott felületen
A maximális tapadó szilárdság 2 hét száradás után alakul ki.
RAL és NCS színkódok szerint
Eredeti gyári bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen 18 hónapig tárolható.

Technikai adatok
Kiadósság
Javasolt rétegvastagság

Elméleti:

0,20 kg/m² / 80 µm száraz réteg.

80 µm száraz réteg, ami 151 µm nedves rétegnek felel meg.

Sűrűség

Ca. 1,33±0,05 kg/l. ( színtől függően )

Nem illó anyagtartalom

53v/v % ( térfogatos, DIN 53219)

Lobbanás pont
Száradás

Nem tűzveszélyes
50% rel. nedvesség tartalom éss 23°C:
1 száradási fokozat ( porszáraz): 45 min.
4 száradási fokozat ( érintésre száraz ): 120 min.
6 száradási fokozat ( átszáradt) : 6 óra

Fényességi fok
VOC
Hígító

Selyem-matt.
Biztonsági adatlap szerint.
Víz

Ellenállóképesség
Kültér
Hőmérséklet

Jó időjárás állóság és színtartás
Száraz meleg 60°C-ig.
Fagyveszélyes!
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Felhasználás
Felület előkészítés

Keverés
Bevonat javaslat
Felhordás körülményei

Fém: MSZ EN ISO 12944 szerint szemcseszórás, vagy kézi felületelőkészítés
A felület tiszta, száraz, zsíros és olajos szennyeződéstől mentes legyen.
Horgany: csiszolás vagy sweepelési.
A felület tiszta, száraz, zsíros és olajos szennyeződéstől mentes legyen.
Felhasználás előtt jól fel kell keverni.
Fém: 1x Agrolit 491 EG Primer
1-2x Agrolit 491 DS
Horgany: 1-3x Agrolit 491 DS
+5°C alatt és 80 % relative nedvesség tartalom fölött nem javasolt felhordani, a festendő felület hőfoka
3°C-kal haladja meg a harmatpontot. Ideális alkalmazási hőmérséklet +10 és + 30ºC fok között.
Alacsony hőfok és magas nedvesség tartalom növeli a száradási időt.

Felhordás

Ecset.
Henger.
Airless szórás
Általában nem szükséges a festék hígítása felhordáskor.

Átfesthetőség

20 ºC-on, 50 % rel. nedv.tartalom esetén 6 óra száradás után
Az átfestési idő függ a hőmérséklettől és a száradási körülményektől.

Eszközök tisztítása

Vízzel a festék beszáradása előtt.

Kémiai biztonsági szabályok
Hulladék kezelés

Az anyag maradéka és csomagoló edényzete veszélyes hulladéknak minősül. Ne kerüljön a háztartási
szemétbe, vízhálózatba, talajba.
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