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Marine & Protective Coatings

WILKOHYD 2080
Kod / Kolor

PAWE ....

Połysk
Opis

Wysoki połysk
Farba nawierzchniowa o wysokim połysku, na bazie wodorozcieńczalnej emulsji
akrylowej. Szybkoschnąca, bezwonna, bezołowiowa, bezchromianowa.
Na wszystkie zagruntowane podłoża (drewno, metal, plastik), do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych. Także na podłoża mineralne.
-

Zalecane użycie
Certyfikaty

Zgodny z kartą koloròw

Charakterystyka i właściwości
Zawartość części stałych

Ok. 40 %

Zalecana grubość powłoki
suchej/mokrej
Zużycie teoretyczne

40/100 mikronów

Ciężar wlaściwy
Punkt zapłonu
Składowanie

Ok. 10,0 m²/ltr. = 8,3 m²/kg przy 40 mikronach suchego filmu, w zależności od
chropowatości podłoża i warunków aplikacji
Ok. 1,2 g/cm³
Nie dotyczy
W normalnych warunkach ok. 12 miesięcy, w miejscu chłodnym, nie narażonym na
przemarzanie.

Aplikacja
Metody aplikacji
Dysza
Rozpuszczalnik

Wałek, pędzel – zalecane. Natrysk bezpowietrzny – możliwa.
0,011”
Woda

Czas schnięcia
przy 65% wilgotności
powietrza

Temperatura
Pyłosuchość
Sucha
Następne
Min.
wymalowania
Gotowa do użytku

+ 5° C
4 godziny

+ 10° C
2 godziny

+ 20° C
1 godzina

+ 30° C
40 min.

24 godziny

12 godzin

6 godzin
6 godzin

5 godzin

- 6 dni -

Podczas aplikacji temperatura podłoźa powinna mieć co najmniej 3° C powyźej
temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.
Przygotowanie powierzchni

Podłoże wolne od zgorzeliny walcowniczej, rdzy, soli, olejów, tłuszczów i innych
zanieczyszczeń.

Następne wymalowania

Można pokrywać tym samym materiałem.

Uwagi ogólne
Zalecenia bezpieczeństwa

a) Zapewnić odpowiednią wentylację
b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów
c) Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem
d) Unikać kontaktu ze skórą
e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu

Dostępność

Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i
lokalnych warunków stosowania.

Ogólne uwagi

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie
können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr
kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall
wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.

