TEHNISKĀ DATU LAPA

CAURSPĪDĪGA GRUNTS LIPTSPĒJAS UZLABOŠANAI
Paredzēta kā grunts līmēm un krāsām
Uz materiāliem ar zemāku liptspēju

Produkta apraksts
Tehniskā specifikācija











Krāsa: caurspīdīga.
Bāze: poliolefīns.
Tvertnes ir izgatavotas no pārstrādātiem materiāliem, un
tajās ir tikai tādas sastāvdaļas, kas nesatur
Hlorfluorogļūdeņražus (CFC).
Apstrādājamās virsmas: PP, PP / EPDM, ABS, SAN PC, PA,
PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR elastīgās putas, GFplastmasa, pulverakrāsotas un krāsotas virsmas, utt.
Izlietojums: ± 23 m² ar 400 ml, ± 1-1/2m² ar 150 ml.
Žūšanas laiks: ± 10 min.
VOC (GOS – gaistošie organiskie savienojumi) saturs:
276.4g/l.
Nesatur smagos metālus.
Derīguma termiņš: 120 mēneši temperatūrā no 10 ° C
līdz 25 ° C un maks. gaisa mitrumu 60%.
Drošības pasākumi: SKatiet drošības datu lapu.

Īpašības
Ievērojami palielina liptspēju uz materiāliem piemēram kā,
pulverkrāsotas/krāsotas virsmas, plastmasa, piemēram,
ABS, EPDM, PP, ... Neatstāj švīkas vai traipus. Piemērota kā
grunts pirms līmēšanas ar MS polimēriem, silikoniem un
līmlentām, kā arī lietojama kā grunts pirms krāsošanas. PT7
neuzlabo liptspēju uz neapstrādātiem metāliem.

Iepakojums
PT7 – aerosols 200ml
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Pielietošana

•

Pirms lietošanas labi sakratīt, līdz aerosolā esošā lodīte ir skaidri dzirdama.

•

Lietot uz tīras virsmas. Virsmu tīrīšanai izmantojiet Tec7 Cleaner un/vai Multiclean, noslaukiet virsmu sausu ar tīru
drānu vai nožāvējiet ar saspiesta gaisa plūsmu.

•

Uzklājiet plānu PT7 kārtu un ļaujiet tai 10 minūtes nožūt (pie 20°C temperatūras).

•

Tālāk uzklājiet nākamos materiālus (līmi, līmlenti, krāsu).

•

Vienmēr veiciet liptspējas pārbaudi, jo katras līmes vai hermētiķa liptspēja var atšķirties lietojot kopā ar šo grunti. Pēc
lietošanas iztīriet aerosola kanālu, pagriežot aerosolu ar kanālu uz leju un pāris sekundes produktu izpūšot.
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