Technische Informatie

PK 300W
Preparation wipes

Product Categorie:

C5

Toepassingsgebied
R-M preparation wipes zijn bedoeld voor gebruik op gereinigde blank metalen oppervlakken zoals
staal, verzinkt staal en aluminum. Dankzij hun chemische reactie in contact met metalen oppervlakken, bevorderd R-M
preparation wipes de weerstand tegen corrosie en de hechting van het laksysteem dat er op wordt aangebracht.

Aanvullende informatie
Overspuitbaar met alle R-M grondmaterialen, polyester plamuur en watergedragen materialen (HYDROFILLER II)
uitgezonderd.
Als u de doek wil hergebruiken gedurende dezelfde werkdag is tijdelijk bewaren in een afsluitbare plastic bak of zak mogelijk.
Dit voorkomt uitdrogen van de doek. Terugplaatsen in de originele verpakking wordt afgeraden.

Technische eigenschappen
Vaste stof
/

Maximaal te benatten oppervlak
per doek 3 m²

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

Houdbaarheid
24 maanden

Applicatie
Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging
Volg de betreffende systeemadviezen. Uitsluitend te gebruiken op blank metalen oppervlakken.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de
gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik.De
omschrijving, tekening, foto’s verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel
uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website
www.rmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in
acht worden genomen.
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Sluit de verpakking onmiddellijk na het uitnemen van een doek om uitdrogen van de andere
doeken te voorkomen.
PK 1000, PK 2000 (zie betreffende systeemadviezen)
Benat gelijkmatig het volledige blank metalen oppervlak met PK 300W.
(Veeg overlappende kruislagen).
Het oppervlak moet minstens 1 minuut lang nat blijven. Dit is noodzakelijk zodat via de
chemische reactie een volledige gepassiveerde laag kan ontstaan.
Uitdampen bij 20°C

Mat oppervlak
Max. 8 uur

Afwerking
Kan worden overgespoten met alle R-M grondmaterialen, zie technische iInformatiebladen of systeemadviezen.

Veiligheidsinformatie
2004/42/IIB(c)(780)8: De EU limiet voor dit product (product category: IIB.c) in gebruiksklare vorm is max 780 gram VOC per
liter. Het VOC gehalte van dit product is 8 g/l.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm
Uitsluitend voor professioneel gebruik
Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht
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