Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

: Dupli Color AEROSOL ART
: MOTIP DUPLI B.V.
Хасмерсхайм, Германия

Описание на продукта
Бързосъхнеща акрилна боя с нитро-комби качество. Благодарение на специалната си
изпръскваща система, спреят е предпочитан за графити. Широк асортимент от цветове,
главно ориентирани по RAL. Подходящ за дърво, метал хартия, стъкло и твърди пластмаси.
Приложим за декориране на тъкани, бетон и естествен камък.
Качества и основни характеристики
• Висококачествена нитро-комби боя
• Много добра покривност и адхезия
• Добър поток, гладка повърхност
• Бързо съхнещ
• Подходящ както за вътрешна така и за външна употреба
• Позволяващ полиране
• Устойчив на атмосферни влияния, драскотини и износване
• Устойчив на UV лъчи и не избелява на светлина
Физични и химични характеристики
Основа:
Цвят:
Мирис:
Степен на гланц:

Покривност:
Време за съхнене:

Устойчив на температура:

нитро-комби
цветове по RAL
разредител
(при ъгъл на измерване 60° според DIN 67530):
гланц: 80 гланц единици
сатен мат: 30-35 гланц единици
мат: 5-10 гланц единици
В зависимост от състоянието и цвета на
пръсканата повърхност:
400 ml са достатъчни за около 0.8 m²
(при 20°C, 50% относителна влажност на въздуха):
Не полепва прах: след около 10 минути
Не лепи при допир: след около 15 минути
Сух на допир: след прибл. 30 минути
Изсъхва: след около 2 часа
Може да бъде полиран след около 24 часа
Времето за съхнене зависи от температурата на
околната среда, влажността на въздуха и
дебелината на нанесения слой.
до 80°C

Съхранение:

до 10 години при осигурени благоприятни условия:
10°-25°C, относителна влажност на въздуха
максимум 60%

Разфасовка:

Максимално номинално количество 400 ml
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Околна среда и етикиране
Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на
тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.
Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в
контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са
напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък”.
Обозначение и етикетиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в
съответсвие с актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО
относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и
етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS
200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на
законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.
Инструкции за употреба
Повечето спрейове на DUPLI COLOR имат специална капачка, за да се избегне
непозволено използване. Моля вижте инструкциите върху капачката или етикета.
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху
опаковката.
Премахнете ръжда и замърсяване.
Изшкурете остатъците от стара боя.
Повърхността трябва да е чиста, обезмаслена и суха.
Покрийте околните повърхности.
Преди употреба разклатете флакона за 2-3 минути.
Пръснете пробно на място, което не се вижда.
Нанесете няколко тънки слоя през интервал от 2 минути.
Пръскайте от около 25 см.
Нанесете топ лака.
Не изпозвайте върху синтетични бои.
ВАЖНО
Настоящата ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА и данните посочени в нея почиват на
настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за
свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение. Не сте
освободени от задължението да направите опити за съвместимост за да се уверите,
че продуктът предоставен от нас е подходящ за вашите специални нужди.
Употребата и нанасянето на продукта е извън нашия контрол, следователно
отговорността за употребата му се поема единствено от потребителя.
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