חד  רכיבי בלק 9000
תאור המוצר:

צבע אקרילי משולב ,חד רכיבי ,מהיר ייבוש בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד ,עמידויות מעולות
והידבקות )אדהזייה( מושלמת לחלקי פלסטיק מסוגים שונים ),PP/EPDM, ABS, PUR, PVC
פוליפרופילן ,פיברגלס ועוד( .לאלומיניום עם טיפול המרה כרומטי ועוד.

שימושים:

הצבע מתאים במיוחד לצביעת טופ וטקסטורות שונות ,לצביעת משטחים בשכבה אחת ולסימון.
השימושים המקובלים הם :תעשיית הרכב )פגושים ,מראות צד ,ספוילרים וחלקים אחרים( ,מוצרי
צריכה ביתיים ,חלקים הנדסיים ,חלקי זיווד וכו'.

נתונים טכניים:

הכנת שטח:

שחור )גוונים נוספים בהזמנה(
גוון
מט-משי
ברק
עובי פילם יבש מומלץ  20±5מיקרומטר
כ  8 -מ"ר לליטר )מותנה בגוון(
כושר כיסוי מוחלט
הכנת שטח נכונה ויסודית הינה ערובה להצלחת הצביעה .יש לנקות ביסודיות את הפגוש או את
החלק המיועד לצביעה מלכלוך ,אבק ,שומנים ,חומרי הפרדה ,תחמוצות ושאריות סיליקון.

דילול:

מדלל לצבע אקרילי
מדלל
כמות דילול בנפח

001-205
100±20%

בלק  9000הינו צבע בעל כמות מוצקים וסמיכות גבוהה המיועד ליצירת טופ וטקסטורות .לקבלת
שטח חלק יש לדלל את הצבע בהתאם.
אפקט הטופ משתנה בהתאם ללחץ ולקוטר הנחיר .להתזת טופ מודגש יש לדלל בכ .40% -ליצירת
טקסטורות עדינות יותר יש לדלל בהתאם.
למניעת הלבנה ) (Blushingבימים קרים ולחים יש להחליף  5-20%מכמות המדלל ברטרדר -
#001-RETBG
תיקוני  Touch upניתנים ליישום גם בהברשה ברמת דילול של .60±10%

הוראות יישום:

צמיגות ליישום
):(Ford cup 4
ריסוס רגילAirless, HVLP ,
יישום באמצעות
נחיר התזה
1.2-1.8mm
לחץ
2-4 Bar
בדוק התאמת הצבע ע"י ריסוס פינה נסתרת של חלק הפלסטיק.
יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש.
14±2 S
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חד  רכיבי בלק 9000
זמני ייבוש:

 20דקות
 24שעות

מאולץ 55°C
 15דקות
 60דקות

23±2°C

מינ' זמן בין שכבות

ללא הגבלה

ללא הגבלה

ייבוש סופי

 24-48שעות

 24-48שעות

Flash off time @ 23°C

למגע
לטיפול/לאריזה

יש לבדוק עמידות הפלסטיק בטמפ' המומלצת לפני הצביעה.

קוד מוצר:
גודל אריזה:
המלצות:

בלק 001-B**** - 9000
 4 ,1ליטר
בלק  9000מתאים גם לצביעה ישירה של חלקי פלסטיק ופגושים בעיתיים מבחינת אדהזיה )לדוג'
מפוליפרופילן( .במקרים מיוחדים מומלץ להשתמש בפריימר  PPלפלסטיק .#001-B34335

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

דליק -הרחק מאש וממקור חום .רעיל -לא למאכל .יש להגן על העור והעיניים בזמן השימוש .במקרה של
פגיעה בעור יש לשטוף מייד במים וסבון .במקרה של פגיעה בעיניים יש לשטוף מייד במים ולפנות לטיפול
רפואי .המנע משאיפת החומר ואדיו ,הקפד על אוורור נאות של מקום העבודה .במידת הצורך עבוד עם
ציוד מגן מתאים ומאושר .אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י טק-קוט .כל הנתונים וההמלצות
המובאים כאן ,מבוססים על בדיקות ,ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר .אין לפרש
זאת כאחריות כללית ,מפורשת או מרומזת .אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד ,על המשתמש לבדוק
התאמה לצרכיו .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.
מס' או"ם .1263
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הערות מיוחדות:

הוראות אחסנה ותוקף:
 12חודשים במקום מוצל ,קריר ויבש ,באריזה מקורית ,סגורה היטב ומשולט כראוי.
הוראות בטיחות:
לפני השימוש ,יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

