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Prisma Color Acryl Lakkspray

Varenummer: 91001, 91002 osv

DATA-BLAD

Beskrivelse:
Spraymaling til profesjonelle og "gjør det selv". Hurtigtørkende akrylmaling med høy dekking. Vi anbefaler at du
alltid bruker Prisma Color Primer som base. Egnet for metall (rengjort og fri for rust, overflaten skal være
grunnet med Prisma Color Corrosion), tre, glass, keramikk, aluminium, stein, papp og mange plastmaterialer
(primet med Prismacolor Plastic Primer). Ikke egnet for polystyren. Egnet for innendørs og utendørs bruk.
Kjennetegn:
Værbestandig, ikke gulfarging, UV-bestandig. Med selvrensende ventil. Pigmentene er bly-, kadmium- og
kromfrie. Ufarlig for ozonlaget, da det er fritt for farlig gass.
Tekniske data:
Inneholder:
Basert på:
Glans:
Forbruk:
Overflatetørr:
Herding:
Malbar:
Temperaturbestandig:
Fartøysklasse:

400 ml
Akrylharpiks
Tomt 80 - 90, Maty ca. 20
1,2 - 1,8 m2
Etter 15 - 20 minutter (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Etter 24 - 36 timer avhengig av malingslag (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Enten "våt i våt" (10 min.) Eller etter herding (> 24 timer).
Opptil 80 ° C
ADR-klasse 2.1 5F. Innhold: E 520 = 400 ml.

Bruk:
Overflatene må være rene, tørre og fri for fett. Fjern gammel lakk / maling og rust og slip overflaten. Masker
forsiktig det som ikke skal males. Påfør et passende lag Prisma Primer på overflaten. Etter tørking, slip primeren
lett (600 korn). Det anbefales ikke å bruke en kald spraymaling. Den beste påføringstemperaturen er mellom 20
og 25 ° C. Rist glasset i 2 minutter før bruk og spraymaling av en prøve før bruk. Avstanden til overflaten som skal
behandles bør være omtrent 18-25 cm. For best resultat, påfør lakk / maling i flere tynne, jevne lag, først
horisontalt og deretter vertikalt, og gjenta etter behov. Hold krukken loddrett. Rist glasset godt mellom
applikasjonene. Tørketiden varierer avhengig av temperatur, fuktighet og tykkelse på det påførte lakk /
malingslaget.
Les instruksjonene på krukken nøye, og kjøp deretter. Når du påfører et klart belegg øker slitestyrken.
Oppbevaring og prosedyrer for sikker håndtering:
Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt, godt ventilert og kjølig sted (20 ° C og maks. 60% relativ
fuktighet). Kan da lagres i opptil 10 år.
Unngå innånding av damp og aerosoler. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask
umiddelbart hvis fargen kommer på huden. Ikke bruk i nærheten av ild, gnister eller varme overflater. Røyking
forbudt. Lokket og kan resirkuleres, og etterlater den tomme sprayboksen til et egnet gjenvinningssenter. Hvis
sprayboksen ikke er tom, må den returneres til gjenvinningssenteret for farlig avfall

