Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

: Dupli Color Цинково-алуминиев спрей
: MOTIP DUPLI B.V.
Хасмерсхайм, Германия

Описание на продукта
За поправяне на цвета на поцинковани детайли и повърхности, нарушени при заваряване, шкурене,
пробиване с бормашина, транспортиране и др.
Отлична защита срещу корозия за метални повърхности.

Основни характеристики
Предпазва от ръжда
Топлоустойчивост до 300°C
Устойчив на температурни колебания
Добро изпръскване
Може да се припокрива с акрилни, нитро-комби и синтетични бои

Физични и химични характеристики
Основа на втвърдяващите компоненти
Цвят
Мирис
Степен на гланц

:
:
:
:

Покривност

:

Време за съхнене (при 20°C, 50% относителна
влажност на въздуха)

:

Температурна устойчивост
Съхранение

:
:

Разфасовка

:

епокси естер
сребрист металик, близък до цинковия
разтворител
(при ъгъл на измерване 60° според DIN 67530):
мат, 5-10 gloss units
в зависимост състоянието и цвета на
пръсканата повърхност:
400 ml са достатъчни за около 1,5 m²
не полепва прах: след около 15 минути;
допир: след около 60 минути;
изсъхва: след 12 часа
Температуроустойчив: след 8-12 часа
За да калите подложете на температура от
160°C.
Времето за съхнене зависи от температурата
на околната среда, влажността на въздуха и
дебелината на нанесения слой.
до 300°C
до 10 години при осигурени благоприятни
условия: 10°-25°C, относителна влажност на
въздуха максимум 60%
максимален номинален обем 400 ml

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.
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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.

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.
Повърхността трябва да е чиста, суха, обезмаслена и без ръжда.
Силно разклатете флакона за около 2 минути.
Тествайте на място, което не се вижда.
Нанесете няколко тънки слоя.
Пръскайте от около 25 см разстояние.
Може да се препокрива с топ лак и със самият Цинково-алуминиев спрей.
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