
SILICATOP

Priehľadný lak s matným 
povrchom

C 4

Popis výrobku
 SILICATOP je priehľadný lak s rovnomerným matným leskom. Lesklosť: 22+- 3  pri uhle 60°. 
2004/42/IIB(e)(840)700: Tento výrobok  spĺňa EU nariadenia na hraničné hodnoty VOC

(Podkategória podľa prílohy IIB :e, špeciálny vrchný lak)
                                   Výrobok pripravený na použitie obsahuje  max. 840 g/l. org. rozpúšťadiel

Obsah VOC výrobku  700 g/l.

Technické údaje

Trvanlivosť:  24 mesiacov    Hustota: 0,976 g/cm³     Teoretická výdatnosť:   235 m²/l pri 1 µm
 Farba: Priehľadná                 Obsah sušiny: 36,1 % váhovo

Príprava podkladu
SILICATOP sa  používa  priamo na farbu  ONYX HD.

Miešací pomer

Pred použitím dobre premiešať.
SILICATOP                      100 obj.                     podľa farby
H 9000                                25 obj.                      22 g
SC 850                               25 obj.                      22 g
Alternatíva  je aj s tužidlom H 420
SILICATOP 100 g
H 420  23 g
SC 850 36 g

Premiešať a precediť.
 

Striekacia 
viskozita

Použiteľnosť

38 až 42 sekúnd ISO 4-nádobka pri 20°C

2 hodiny pri 20°C

Typ pištole
HVLP- s hornou nádobkou 1,3 – 1,5 0,7 bar na výstupe
Klasická s hornou nádobkou 1,3 – 1,4 2,0 – 2,5 bar

Použitie

Striekané vrstvy: 2 plné 
Hrúbka vrstvy: 40 – 50 µm
Druhú vrstvu naniesť a sušiť až po zmatnení.

Sušenie Sušiť pri teplote  60°C                 30 minút. 

 
Infračervené

(krátke vlnu) 3 min. 50%+6 min 100%
(stredné vlny) 13 min.

Záverečné práce Dodatočné opravy sa môžu vykonať až po dodržaní času schnutia.

Na výrobok je vydaná „Karta bazpečnostných údajov“ a tento technický list  podľa smernice 1999/45/EG EU, zákonov a
vyhlášok SR č. 478/2002, 409/2003,133/2006 Z.z. a následne

Výrobok je len pre profesionálne použitie.

Údaje na tomto technickom liste sa zakladajú podľa našich súčasných vedomostí a skúseností. Výrobca sa zbavuje zodpovednosti za výsledok 
z dôvodu  možných vonkajších  vplyvov počas prípravy a používania tohto výrobku. Záruka na vlastnosti a použitie výrobku pre konkrétny účel je 
podmienená  údajmi na tomto technickom liste. Všetky popisy, kresby, fotografie a údaje si výrobca vyhradzuje právo meniť a nie sú podkladom 
na obchodné zmluvné dohody. Pri  použití sa odberateľ musí riadiť príslušnými legislatívnymi zákonmi a nariadeniami na vlastnú zodpovednosť. 
Skladovacia teplota 5-40°C. Výrobky nesmú zamrznúť!

R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, 
www.rmpaint.net,                                                                                                     07/2009


	SILICATOP
	Popis výrobku
	Technické údaje
	Príprava podkladu
	Infračervené
	Záverečné práce


