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Perfection made simple 

 

Additief voor versnelde droging aan lucht Product category: C 5 
 
Toepassingsgebied 

Additief voor versneld drogen aan lucht van R-M 2 component standaard VOC blanke lakken op zowel verticale als 
horizontale oppervlakken. 

AIRFLASH A 2140 is ontwikkeld voor toepassing in RAPIDCLEAR C 2570, EVERCLEAR C 2550 en GLOSSCLEAR C 2560. 
 
Aanvullende informatie 

Gebruik van AIRFLASH A 2140 zal resulteren in een sneller stofdroog oppervlak. Gespoten delen zijn snel hanteerbaar en 
de tijd tot montagevast en poetsen wordt aanzienlijk verkort. AIRFLASH A 2140 is bijzonder geschikt voor bedrijven die 
energie willen besparen en de oppervlaktetemperatuur van het paneel niet tot 60°C willen brengen. Bovendien kan 
AIRFLASH A 2140 de doorlooptijd in de combi-spuitcabine of droogkamer aanzienlijk verkorten. AIRFLASH A 2140 is vooral 
geschikt voor kleine reparaties. 
 
Technische eigenschappen 

Vaste stof 
~ 1.0% 

Dichtheid 
0.820 – 0.920 g/cm³ 

Opslagtemperatuur 
min. 5°C to max. 45°C 

Houdbaarheid 
12 maanden 

 
Applicatie 

Dit additief vervangt de verdunner in de mengverhouding waarmee het betreffend product verwerkt wordt. 
 
Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging 

Raadpleeg het Technisch Informatieblad van het product waarin AIRFLASH A 2140 wordt gebruikt.   
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Perfection made simple 

 

R-M standaard VOC blanke lak     300% op vol. 
H 2550         100% op vol. 
AIRFLASH A 2140       100% op vol. 
Goed mengen en zeven voor gebruik. 

 AIRFLASH A 2140 zal de potlife verkorten. 

 
Raadpleeg betreffend Technisch Informatieblad van het product waarin AIRFLASH A 2140 
wordt gebruikt. 

 
Aantal lagen:   1 ½   zonder tussentijds uitdampen 
Laagdikte:   ongeveer 50 µm 

 

 20°C  40°C   60°C 
RAPIDCLEAR C 2570  
Hanteerbaar na  20 – 30 min* 10 – 15 min  < 10 min 
Poetsen na  2 – 3 uur 1 uur**   1 uur** 
 
EVERCLEAR C 2550  
Hanteerbaar na 25 – 35 min* 15 – 20 min  10 – 15 min 
Poetsen na 3 – 4 uur 1.5 uur **  1.5 uur ** 
 
GLOSSCLEAR C 2560  
Hanteerbaar na 35 – 45 min* 20 – 25 min  15 – 20 min 
Poetsen na 4 uur  2 uur **   2 uur ** 
 
*Spuitcabine in ventilatie stand 
**Wachttijd bij kamertemperatuur na droging in de cabine of droogkamer  

 
Afwerking 

Na aangegeven tijden kunnen montagewerkzaamheden en poetsen worden gestart.  
 

 
Veiligheidsinformatie 
Deze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. 

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1μm 

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. 

 


