Teknisk Informasjon

Lakkering av plastdeler

UNO HD CP PLUS-blandingsforhold
A 1.6.6
Prosessbeskrivelse
Overflaten som skal lakkeres forbehandles iht de aktuelle anbefalingene i “PREP’ART” A 1.1 – A 1.6.
Følg også instruksjonene i produktenes tekniske datablad.

Overflater
- 1) og 2) for høyglans-, glansreduserte og teksurerte lakkeringer påført på stiv plast
- 3) høyglanslakkering for PU-skum
Du vil også finne blandeformler for plast på Color Explorer Online og SHOP MASTER. Disse blandeformlene inneholder produktene
(SPECIAL MAT 09 og/eller FLEX og/eller MT 900) som er nødvendige for på en sikker måte å reprodusere glansnivået eller
teksturen av den opprinnelige lakkeringen.
Du kan enkelt identifisere disse formlene ved hjelp av følgende piktogrammer:
Blandeformel for høyglanslakkering
Blandeformel for glansredusert eller semi-glanslakkering
Blandeformel for teksturert lakkering

1. Stiv plast
2. Glansredusert og/eller teksturert lakkering for stiv plast
Høyglans

Glansredusert
og/eller teksturert
eller

UNO HD CP PLUS
H 2550
R 2200

100 volum%
33 volum%
33 volum%

avhengig av farge
36 g
27 g

UNO HD CP PLUS
H 2550
R 2200

100 volum%
33 volum%
33 volum%

avhengig av farge
36 g
27 g

Merk: Det er også mulig å redusere glansen på eller legge til tekstur på en høyglanslakkering. I dette tilfellet henvises det til tekniske
datablad for henholdsvis SPECIAL MAT 09 og MT 900.

3. PU-skum
Høyglans

UNO HD CP PLUS
FLEX
H 2550
R 2200

100 volum%
20 volum%
40 volum%
35 volum%

Sikkerhetsinstruksjoner
Det kan ikke utelukkes at dette poduktet inneholder partikler < 0,1 µm.
Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.
Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.
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.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

Side 1 av 1

Enklere perfekt

