Teknisk Informasjon

ONYX HD
Interiørfarger
B3

Prosessbeskrivelse

Bilens interiør (motorrom og bagasjerom) har ofte en matt eller silkematt tett farge.

Det finnes ONYX HD mixeformel for disse fargene i alle R-Ms fargeverktøy,noe som vises med dette piktogrammet:
Metoden som beskrives nedenfor er meget effektiv og gir deg en mulighet til å påføre ONYX HD som en 1k topplakk uten
etterfølgende klarlakksjikt.

Overflater
- R-M grunningsfarger
- Gjennomherdete og løsemiddelresistente OEM flater
- Katodisk elektro-sjikt (OEM primer)

Nødvendige produkter
- PK 1000 und PK 2000
- ONYX HD
- ONYX INTERIOR

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.

Forbehandling
Rengjøring PK 1000
Sliping P400
Bruk en slipeduk på vanskelige tilgjengelige steder.
Rengjøring PK 2000

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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Enklere perfekt
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ONYX HD
Interiørfarger
B3
Topplakk
Erstatt mengden HYDROBASE HB 002 som angitt på ONYX HD formelen med samme mengde ONYX
INTERIOR. OBS: HB 100 utelates dersom mixeformelen inneholder denne.
Mixeformel mit ONYX INTERIOR
ONYX ACTIVATOR
SC 820 / SC 850

100 volum%
5 volum%
60 volum%

HVLP overliggende

1,4 – 1,5 mm

Antall strøk:
Sjikttykkelse:

2–3
20 – 25 µm

Avlufting ved 20°C:

15 m
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0,7 bar ved munnstykke
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