
IMRON® FLEET LINE
TRAFFIC 2K PU TOPCOAT

IMRON® TRAFFIC

PRODUKTBESKRIVNING FAKTA
Imron Fleet Line Traffic 2K PU Topcoat är en
icke-VOC-godkänd tvåkomponentstopplack från
Imron Fleet Line. Produkten kan användas
tillsammans med tre olika bindemedel. I
kombination med EL580 HS
standardbindemedel är den idealisk för att få
högglans på stora ytor. När den används
tillsammans med EL560 HDC ger den en robust
finish på mer komplicerade konstruktioner.
Tillsammans med Imron Traffic TR530, vårt
medium solid-topplackbindemedel av polyuretan
med två komponenter, är den perfekt för
applicering på stora ytor. Imron Fleet Line
Traffic Topcoat är lämpligt för
icke-VOC-reglerade marknader och ger
utmärkta resultat och hög produktivitet.

Bästa lösningen för omlackering av
yrkesfordon, medium-solids-topplack för
applicering på stora ytor

Ger en kraftig, högblank finish med
överlägset utseende, utmärkt täckning och
låg förbrukning.

01

Enkel att applicera med ett bra flöde.02
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IMRON® TRAFFIC
IMRON® FLEET LINE TRAFFIC 2K PU TOPCOAT

TEKNISKT DATABLAD

Förbehandling - applicering Standard

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

Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.
Primer, primer-surfacer eller surfacer, slipad
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Primer-surfacer eller Surfacer, oslipad i en vått-i vått process
Skadeytorna skall slipas med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (handslipning)

Spot & panel repair Standard stora ytor
Imron Traffic 4 4 4
ET645 1 - -
ET650 - 1 -
ET655 - - 1
ET745* 1 - 1.5 - -
ET750* - 1 - 1.5 -
ET755* - - 1 - 1.5

*ET740 kan användas vid flerfärgslackering
Matta kulörer 5:1 och 0.4 - 0.5 Thinner

Pot life vid 20°C : 4 tim

SpruttryckSprutmunstycke
VOC-godkänd 2 - 2.5 bar spruttryck1.4 - 1.6 mm
HVLP 0.7 bar sönderfördelningstryck1.4 - 1.6 mm
Membranpump 2.5 - 3 bar sönderfördelningstryck1.1 mm
Membranpump 0.8 - 1.3 bar materialtryck1.1 mm
Airmix 2 - 2.5 bar sönderfördelningstryck0.23 - 0.28 mm
Airmix 90 - 120 bar materialtryck0.23 - 0.28 mm

Se tillverkarens anvisningar!

2 sprutvarv med mellanavluftning: 10 min - 15 min
slutavluftning: 5 min - 15 min

ET645/ET650/ET655
20 °C 12 tim - 16 tim
60 - 65 °C 30 min - 45 min

VOC anpassad Den här produktblandningen är inte VOC anpassad
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IMRON® TRAFFIC
IMRON® FLEET LINE TRAFFIC 2K PU TOPCOAT

TEKNISKT DATABLAD

Produkter

TR530  Imron® Fleet Line Traffic Binder

Imron® Fleet Line PowerTint®

ET645  Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650  Imron® Fleet Line Activator HS
ET655  Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET740  Imron® Fleet Line Accelerator

ET745  Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750  Imron® Fleet Line Thinner
ET755  Imron® Fleet Line Thinner Slow

805R  Flexible Additive

Produktmix

Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på
Chromaweboch i specifik  TDS.

DIN 4: 18 - 24 s vid 20°C

50 - 80 µm

Imron® Fleet Line Traffic 2K PU Topcoat kan överlackeras inom 8 timmar, med lätt slipning

Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.
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IMRON® TRAFFIC
IMRON® FLEET LINE TRAFFIC 2K PU TOPCOAT

TEKNISKT DATABLAD

Anvisningar

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

Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.....

Applicering av RAL 9006: Applicera ett fullt sprutvarv, avlufta i 15 minuter. Applicera ett fullt
sprutvarv omedelbart följt av ett lättare varv med 0-5 minuters avluftning mellan varven. 

....

Den teoretiska täckförmågan blir 8,4m2/l i angiven torr filmtjocklek.....

PowerTints skall noggrant omröras före uppvägning och Imron Elite kulören måste ihopröras
omedelbart efter uppvägningen.

....

Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar
med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.

....

För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten.
Blandningsförhållandet  med härdare och förtunning ändras inte.

....

Olika glansvärden kan uppnås vid användning av EL555 Flattening Binder. Olika
blandningsförhållanden hittas i colour tools.

....

Nermattning är nödvändigt:
- när topplack skiktet, accelererat med ET740, har ugnstorkats och stått över natt.
- när topplack skiktet, accelererat med ET740, har ugnstorkats mer än en gång.

....

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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