Teknisk Informasjon

AIRFLASH A 2140
Tilsetning for akselerert lufttørking

Produktkategori:

C5

Bruksområder
Tilsetning for akselerert lufttørking av R-M 2-komponents standard VOC klarlakker på vertikale og horisontale flater.
AIRFLASH A 2140 er kun beregnet for bruk med RAPIDCLEAR C 2570, EVERCLEAR C 2550 og GLOSSCLEAR C 2560.

Tilleggsinformasjon
Ved bruk av AIRFLASH A 2140 vil det gi rom for å oppnå en støvfri overflate raskere. Slipeegenskaper, polerbarhet og
monteringsklarhet forbedres betydelig. AIRFLASH A 2140 er spesielt egnet for verksteder som ønsker å spare energi og
tørke klarlakken ved paneltemperaturer under 60°C. AIRFLASH A 2140 kan bidra til å redusere tiden i kombi-skap og
tørkeovn. AIRFLASH A 2140 er spesielt egnet for små reparasjoner.

Tekniske egenskaper
Tørrstoffinnhold
~ 1.0%

Densitet
0.820 – 0.920 g/cm³

Oppbevaringstemperatur
min. 5°C til maks. 45°C

Holdbarhet
12 måneder

Påføring
Tilsetningen erstatter tynneren i blandingsforholdet av produktet som det brukes i.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring
Se teknisk datablad for produktet AIRFLASH A 2140 brukes i.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre
produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller
produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan
variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner.
Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresntant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede
rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.
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AIRFLASH A 2140
R-M standard VOC klarlakk
H 2550
AIRFLASH A 2140
Bland godt og sil før påføring

300 vol%.
100 vol%
100 vol%

AIRFLASH A 2140 reduserer brukstiden.
Se teknisk datablad for produktet AIRFLASH A 2140 brukes i.
Antall strøk:
Sjikttykkelse:

1½
ca. 50 µm

uten mellomliggende avdunstingstid

RAPIDCLEAR C 2570
Støvfri etter
Polerbar etter

20°C

40°C

60°C

20 – 30 min*
2–3t

10 – 15 min
1 t**

< 10 min
1 t**

EVERCLEAR C 2550
Støvfri etter
Polerbar etter

25 – 35 min*
3–4t

15 – 20 min
1,5 t**

10 – 15 min
1,5 t**

GLOSSCLEAR C 2560
Støvfri etter
Polerbar etter

35 – 45 min*
4t

20 – 25 min
2 t**

15 – 20 min
2 t**

*Sprøytekabin med sirkulerende luft *
**Ventetid ved romtemperatur etter overflatetørking i ovn
Etterbehandling
Etterbehandling kan utføres etter de angitte tider.

Sikkerhetsinstruksjoner
Produktet er egnet for profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at produktet inneholder partikler < 0.1 µm.
Etterkom dagens sikkerhetsintrukser og bruk personlig verneutstyr.
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