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APRAKSTS
Oxiforja ir dekoratīva sintētiskā krāsa, gluda un izteikti spīdīga pārklājuma izveidei.
Izgatavota no īpašiem alkīda sveķiem un antioksidējošiem pigmentiem, kas nodrošina
ievērojami uzlabotu virsmas aizsardzību, dekoratīvu, elastīgu efektu, ar teicamu adhēziju
un laika apstākļu noturību.
Oxiforja nesatur svinu.

Izmantošana: IEKŠDARBI - ĀRDARBI

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
DZELZS UN TĒRAUDS:
Uzklāt tieši uz virsmas, tiklīdz tā attaukota un attīrīta no rūsas. Ja ir nepieciešams
nodrošināt augstāku antioksidējošu efektu, virsmu pirms tam apstrādāt ar JUNO Metalex
vai kādu citu antioksidantu.
ALUMĪNIJA UN GALVANIZĒTAS VIRSMAS:
Pēc notīrīšanas, izmantot JUNO Multi-support Primer. Iepriekš krāsotas virsmas, kas ir
labā stāvoklī, var krāsot tieši pēc mazgāšanas un vieglas noslīpēšanas, lai pilnībā noņemtu
jebkādu spīdumu. Ja krāsa ir sliktā stāvoklī, tā ir rūpīgi jānoņem. Tīrīt un nospodrināt.

Blīvums: 1,65 ± 0,05 gr/cc S/FR1001
Žūšanas laiks: 8 st. uz tausti
Nākamo kārtu uzklāt: Minimālais: 24 stundas.
Maksimālais: 8 dienas
Šķīdinātājs: JUNO D-16 Šķīdinātājs
GOS saturs: Maksimums 400 g / l.
Patēriņš: 10 m² / L/ slānis
(100 mikroni, nožuvis slānis)
Uzliesmošanas punkts: Uzliesmojošs (21º - 55ºC)

PIELIETOJUMS
Uzklāt izmantot piemērotu saru otu vai emaljas uzklāšanas rullīti. Produktu uzklāt
vienmērīgā slānī.
Lai uzklātu, izmantojot tradicionālās pulverizēšanas iekārtas, nepieciešams atšķaidīt ar 1015% D-17; uzklājot nepārsniegt 30-35 mikronus vienā kārtā, nožuvušam slānim.
Smidzināšanas sprauslas diametrs: 4 m/m
Spiediens 3 atmosfēras
DARBARĪKU TĪRĪŠANA: Ar JUNO D-16 šķīdinātāju vai JUNO Universal Solvent
Nākamie slāņi: Vienmēr uzklāt divas Oxiforja kārtas.

Vienmēr uzklāt divas Oxiforja kārtas.
Plakanas virsmas (durvis, sienas uc.), lai iegūtu vienmērīgu apdari, ieteicams krāsot
izmantojot pulverizatoru.
Pirms lietošanas un lietošanas laikā rūpīgi samaisīt produktu, līdz iegūta vienmērīga
konsistence.
Taukus, eļļu u.tml piesārņojumu noņemt, virsmu mazgājot ar komerciālu krāsas
mazgāšanas līdzekli.

ietekmēt

Konsultēties ar pilsētas domi par piemērotu iepakojumu, darba
atkritumu un krāsas palieku nodošanas metodi atkritumos,
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un vides
aizsardzības principiem.

Krāsa vai ar krāsu saistīts produkts
UN1263

Informācija par transportēšanu

Ievērot ieteiktos žūšanas laikus starp kārtām.
var

Pēc izmantošanas notīrīt darbarīkus (otas, rullīšus, zīmuļus,
iekārtas utt.). Un ļaut tiem nožūt pirms uzglabāšanas.

Kravas klasifikācija:

Pēc vajadzības, virsmu gruntēt, izmantot poras nosedzošus pārklājumus vai
pamatpārklājumus.
Pirms lietošanas sakratīt iepakojumu, lai panāktu sastāva un krāsas viendabību.

mitrums

TĪRĪŠANA:

Iepakojums:
0,75/4 litri
Transportēšanas svars:
Iepakojumu skaits uz paletes: 525/150

Rūsu, oksīda nogulsnes, nesaistītas krāsas slāņus vai citus svešķermeņus no metāla
virsmām jānoņem saskaņā ar izvēlētās sistēmas prasībām.

un

Sausais atlikums pēc apjoma: 55% (±2%)
Teorētiskais

TRANSPORTĒŠANA

Rūpīgi noskalot virsmu un ļaut nožūt.
Skābes un sārmu piesārņojumu jānoņem, rūpīgi skalojot ar tīru ūdeni.

temperatūra

Temperatūras noturība: Maks. 90º C

Tīrīt vietas, ko skārusi krāsa nekavējoties ar ziepjūdeni vai
atbilstošu šķīdinātāju.

IEVĒROT!

biezums,

Krāsa: 6 krāsu toņi. Skatīt Oxiforja krāsu skalu.
Viskozitāte: Vismaz 100 pozīcijas S / FR1007

Produkts īpaši izstrādāts, lai piešķirtu antioksidējošu aizsardzību un panāktu dzelzs efektu
metāla konstrukcijām, piemēram, durvīm, žogiem, laternu stabiem, margām, tiltiem,
soliņiem utt.

Kārtas

Noslēdzošais efekts: Metāliski matēts

žūšanas

laiku.

Transporta bīstamības klase 3
(ADR/RID, IMDG, IATA)
Iepakojuma Grupa III

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. 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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