Teknisk Informasjon

Piktogram

D1
Forklaring til piktogram

Teknisk informasjon Forbehandling

Se teknisk info

Rengjøring

Blandningsforhold

Blandningsforh. 1:1
komponenter

Blandningsforh.
2 komponenter

Blandningsforh.
3 komponenter

Anvend målepinne

Tilsetting av herder

Rist sprayboksen godt
før bruk.

Justering av viskositet

Sprøyteviskositet

Vannfortynnbar

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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Påførings

Overliggende
sprøytekopp

Underliggende
sprøytekopp

Body pistol

Antall sprøytestrøk

Sparkelpåføring

Pensel

Ruller

Sprayflaske

Tørketid

Infrarød

Manuell våtsliping

Manuell tørrsliping

Slipmaskin / våt
(pneumatisk)

Oscillerande / våt

Polering

Airless

Tørking

Avlufting

Sliping
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Slipmaskin / tørr
(pneumatisk)

Oscillerande / våt
(pneumatisk)
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Farger

Mest populære variant
av denne fargen

Farge for innvendig
lakkering

Farge for felger og
hjulkapsler

Farge for støtfanger,
lister m.m.

Formelen inneholder
utåtte mixefarger

Formelend inneholder
blyholdige mixefarger

Strukturert finish

Glansredusert finish

Indikerer relevant sjikt
i ett flersjiktsystem

1k topplakk eller
farger i ett
flersjiktssystem

Infarget klarlakk

Grundlakk

Klarlakk

Tresjiktssystem

Interør farge

Tak farge

Farge for tilbehør,
eks. speil m.m.

Farge for
plastdetaljer, m.m.

Farge for lister, m.m.

Farge kun for
hellakkering

AT0625
etikett

Se AT0625
sikkerhetsdatablad

Lys
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Fargen bør flekkesut

Mørk
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Farger

4
Ren

Skitten

Små partikkler

6

8

Grøn

Gul

Fargekortet er under
produktsjon

Ny blanding formel

5

Store partikler

Blå

Rød

Formelen matcher
Colormaster kort
M6009A

Formelen er
nærliggende
Colormaster kort
M6009A (forskjellig
pigmentering)

Beskyttes mot fukt

Sett på korken

Lagerstabilitet

Lagring

Tåler ikke frost
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Lagres kjølig
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