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PODKŁAD NA TWORZYWA SZTUCZNE - 1K

Opis ogólny :
Podkład stwarzający przyczepności do podłoży z tworzyw sztucznych. 
Może być bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchniowymi. 

VOC-OK. – wyrób zgodny z przepisami dotyczącymi Lotnych Związków Organicznych. (k.ch.s.n. pkt.15)
Wyrób do użytku profesjonalnego o efektach specjalnych.

OPIS Jednoskładnikowy podkład cienkowarstwowy do stworzenia przyczepności na podłożu 
z tworzyw sztucznych dla kolejnych warstw podkładów czy farb nawierzchniowych.

Proporcje mieszania: Produkt gotowy do natrysku
Grubość warstwy: 10 µm – jedna warstwa 
Czasy schnięcia: Pyłosuchość:

20°C  - 15-20min
60°C – 5 min

Odpowiednie podłoża: Tworzywa sztuczne.
Sposób użycia: Najwyższe odporności chemiczne i mechaniczne uzyskują powłoki podkładu nakładane 

bezpośrednio na podłoża których powierzchnie powinny być suche, pozbawione 
obcych zanieczyszczeń, odtłuszczone, bez śladu smary i luźnych fragmentów.
 

Sposób aplikacji: -natrysk hydrodynamiczny
-natrysk pneumatyczny

Teoretyczna wydajność: 1 litr podkładu wystarcza na ok. 20 m2 suchej warstwy o grubości 10µm.

Zawartość masy suchej 30% obj.
Gęstość 0,9kg/L
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PODKŁAD NA TWORZYWA SZTUCZNE - 1K

Informacje dodatkowe:

W przypadku aplikacji jednowarstwowej, bezpośrednio na tworzywa: zgodnie ze specyfikacją malarską.
W czasie nakładania powierzchnia musi być całkowicie czysta i sucha, a jej temperatura musi być  powyżej punktu rosy aby 
uniknąć kondensacji. Minimalna temperatura utwardzania wynosi 0`C. W temperaturach ujemnych zwrócić uwagę na ryzyko 
oblodzenia powierzchni, co może spowodować utratę przyczepności powłoki do podłoża. Wysoka wilgotność i kondensacja 
podczas nakładania i przez następne 24 godziny (20’C) może mieć negatywny wpływ na tworzenie się powłoki.
W przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i wysychania
W przypadku aplikacji jednowarstwowej „bezpośrednio na metal", zgodnie z „dobrą praktyką malarską",  przed natryskiem 
wykonać wyróbki miejsc trudnodostępnych.
Produkt może być nakładany w innej grubości powłoki niż podano w zależności od zastosowania. Zmieni to zużycie produktu i 
może wpłynąć na czas schnięcia i czas do nałożenia warstwy następnej. Stosowany zakres grubości powłoki wynosi 60-80 µm.

Maksymalny  czas  przemalowania:  Całkowicie  czysta  powierzchnia  jest  podstawą  do  zapewnienia  właściwej 
przyczepności  międzywarstwowej,  zwłaszcza  w  przypadku  długich  odstępów  czasowych  pomiędzy  nakładaniem 
kolejnych warstw. 
W  celu  sprawdzenia  jakości  oczyszczenia  powierzchni  zaleca  się  wykonanie  kontrolnego  malowania  na  ograniczonej 
powierzchni.
W przypadku przemalowania innymi farbami, maksymalny czas będzie wynosił 1-5 godzin (20`C), w zależności od ich rodzaju.

Podkład ten  jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.

Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, 
których  należy  przestrzegać.  Stosować  się  do  zaleceń  zawartych  w  Kartach  Charakterystyki  Niebezpiecznej  Substancji 
Chemicznej  oraz  przestrzegać  polskich  przepisów bezpieczeństwa.  Nie  wdychać,  unikać  kontaktu ze  skórą  i  oczami,  nie 
połykać. Zachować środki ostrożności z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zaprószenia ognia lub wybuchu, oraz chronić 
środowisko. Nakładać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.


