
PLASTIC ADHESION
PROMOTOR

800R

PRODUKTBESKRIVNING FAKTA
Plastic Adhesion Promoter 800R är en
transparent vidhäftningsförmedlare som
används på obehandlad plast. Produkten
ger utmärkt vidhäftning på utvändiga bildelar
av plast. Plastic Adhesion promoter 800R är
färdig att använda men kan också färgas
med Centari MasterTints eller Imron Fleet
Line PowerTints.

Utmärkt vidhäftning på plast

Levereras färdig att använda.01
Ger utmärkt vidhäftning på utvändiga
bildelar av plast.02
Lämplig att tona med Centari
MasterTints och Imron Fleet Line
PowerTints.

03

Kan appliceras direkt på avfettad,
obehandlad plast.04
Finns även i sprayburk: 800RA.05
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800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

TEKNISKT DATABLAD

Förbehandling - applicering

Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på
hud och ögon.

Nya utvändiga vanliga bilplastdetaljer, uppvärmda  60 min. 60-65°C / första rengöring med
användande av en ultrafine pad uppblött med plastic cleaner / slutlig tvätt med torkduk fuktad med
plastic cleaner.
Reparationer för utvändiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda 

Sprutfärdig

Inte tillämpligt

SpruttryckSprutmunstycke

VOC-godkänd 1.5 - 2 bar spruttryck1.2 - 1.3 mm

HVLP 0.7 bar sönderfördelningstryck1.3 - 1.4 mm

Se tillverkarens anvisningar!

1 - 2 sprutvarv med mellanavluftning: 5 min

1 sprutvarv slutavluftning: 10 min - 15 min

2K Elastifierad Surfacer

VOC anpassad Den här produktblandningen omfattas inte av  VOC direktivet.
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800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

TEKNISKT DATABLAD

Produkter

800R  Plastic Adhesion Promotor

5 - 10 µm

Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.....

Skakas före användning....

Notera att vid användning på plastdetaljer så är användning av  805R i 2K surfacers, 2K täcklacker
och 2K klarlacker starkt rekommenderat.

....

Kan infärgas med AM Centari MasterTints, Imron Fleet Line PowerTints upp till max 5%.....

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken. 

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när
relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte
uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och
arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i
informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att
kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i
denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta
säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av
hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att
uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och
tillägg.
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