NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Technikai adatlap
UNITED SPRAYS Matt fekete spray
Ez a termék egy olyan színes lakkspray, melyet egyaránt használhatunk fémre, fára és kemény műanyagokra is. Gyorsan
száradó festék, amely különböző külső hatásoknak tartósan ellenállóképes, fekete selyem-matt színű fedést ad illetve
újszerű kinézetet.
Kombinációs lakk szisztémája illetve fedőképessége, magas karcolás– állósággal, és rugalmassággal rendelkezik.
Leginkább gépjárművek fém és műanyag alkatrészeinek dekoratív kiképzéséhez használják, de ideálisan felhasználható
bármilyen otthoni és hobby célra is. Autófényezők is használhatják, „kontroll” színként. A lakkspray fekete selyem-matt
„magas értékű” gyorsan száradó festék, mely fő alkotója a NC – Acryl-Lakk, organikus oldószerben.
Tulajdonságai:
• Univerzálisan felhasználható műhelyekben, otthon és hobby célokra is.
• Fémre, fára, betonra, poliészterre vagy alapozott felületekre is tapad.
• Véd az időjárás viszontagságaitól, rozsda és kőfelverődés ellen.
• Nem csöpög, nagyon jó a fedőképessége és hosszú idő után sem sárgul be.
• Hőállóság: +110°Cig
Fedési képessége:
A felvitt rétegek vastagságától függően 1-2 vagy akár 3 réteg is lehet.
Felhasználási utasítás:
Az alapfelületnek rozsda, zsír és szennyeződés-mentesnek kell lennie, tisztítás után hagyjuk száradni, a lakkozott
felületeket csiszoljuk fel. A befújandó felülettel határos részeket fedjük le. Nagy-pórusú vagy csupasz fém alapfelületre
először alapozót szórjunk fel. A palackot tartsuk szobahőmérsékleten, vagy felhasználás előtt több órával vigyük
melegebb helyiségbe.
Felhasználása csak szobahőmérsékleten történhet! A dobozt erősen rázzuk fel, amíg a golyó hallható felszabadul ezután
még kb.1 percig, rázzuk. 20-25 cm távolságból keresztirányú szórással vékonyan, több rétegben hordjuk fel a beszórandó
felületre. A dobozt használat után fordítsuk fejre, úgy tisztítsuk ki a szelepet. A szórófejet addig tartsuk nyomva, amíg
csak végül hajtógáz jön.
Átfesthetősége:
10 perc után átfesthető. Nagyon gyorsan szárad, 30 perc után ragadás-mentes és 1,5 óra után száraz. Teljes átszáradási
ideje 24 óra.
Tárolási idő: 36 hónap (hűvös és száraz helyen)
Szállítási kiszerelés: 400 ml. (12db/karton)
A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a
hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott
eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.
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