PINTURAS JUNO DATU LAPA
PINTURAS JUNO
METALEX WHITE KODS: 27000
APRAKSTS
Svinu nesaturošs antioksidējošs cinka fosfāta un sojas eļļas sveķu bāzes gruntēšanas sastāvs.

IZMANTOŠANA: IEKŠDARBI - ĀRDARBI
Antioksidējošs gruntēšanas sastāvs metāla virsmām, kurām nepieciešama pretkorozijas
aizsardzība, izņemot alumīnija un cinkotas virsmas.

RAKSTUROJUMS
• Noslēdzošais efekts .......................Matēts
• Krāsa …............................. ...........Balta
• Viskozitāte .................................. ..Min 100” S/FR 1002
• Blīvums .................................. .......1,61-0,05 gr/FR1001
• Žūšanas laiks …....................... ......Sauss uz tausti: pēc 60 minūtēm
Nākamo slāni uzklāt:
Minimālais: 24 stundas.
Maksimālais: pēc 5 dienām.
• Atšķaidīšanai izmantot ....................D-16.
• Sausais atlikums .............................49 % teorētiskais
• Uzliesmošanas slieksnis ................Uzliesmojošs (21ŗ - 55ŗ C)
• Vidējais patēriņš ............................. 9 m2 / lt (50 mikroni, nožuvis slānis)
• GOS saturs.......................................Maks. 600 g/l

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Tērauda virsmām jābūt pilnīgi tīram, deoksidētām un attīrītām no kalamīna. Virsmu ieteicams

sagatavot izmantojot smilšu strūklu, lai iegūtu virsmas sagatavotības pakāpi SA 21/2.

UZKLĀŠANA
Izmantojot saru otu vai rullīti:
Tieši no iepakojuma vai atšķaidītu ar 5 - 10% D-16.
Uzklājot ar pulverizatoru:
Atšķaidīt ar 10 - 15% D-17 vai D-16.
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TĪRĪŠANA
D-16 šķīdinātājs vai universāls šķīdinātājs

PĀRKRĀSOŠANA
Ar alkīda emalju, kas atšķaidīta ar vaitspirtu.

IEVĒROT!
Uzmanīgi samaisīt maisījumu, līdz vienmērīgi sajaukts.

IEPAKOJUMS:
Litogrāfisks metāla konteiners.
Pieejamie iepakojumi: 0.750 un 4 litri.

Datums: 2007. Gads, Janvāris/Apraksts pārskatīts: 3
N.B.: Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk.
Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas
neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem.
Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība.
Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto
un klienta izmantoto preču vērtību.
Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.
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