Technický list 14.42 TECTANE Hliníkový sprej
Výrobek

Vlastnosti

Použití

Balení
Barva
Technické údaje
Základ
Konzistence
Hustota
Obsah Al. částic
Stupeň lesku/matu
Tepelná odolnost při přepravě
Aplikační teplota
Tepelný rozsah použití
Optimální teplota při použití
Zápalná teplota
Nelepivost
Doba schnutí povrchové vrstvy
Vytvrzení
Vzdálenost při nanášení
Skladovatelnost
Omezení
Pokyny

Speciální přípravek – vyvinutý pro automobilový a strojírenský průmysl,
určený pro vysokou ochranu před oxidací, korozí a klimatickými vlivy s
odolností proti vysokým teplotám. Zvyšuje životnost materiálů.
þ Rychle schnoucí cca 20 min po aplikaci;
þ Trvalá teplotní odolnost do +400°C, krátkodobě +500°C;
þ Vysoká ochrana proti korozi, oxidaci, kyselinám a louhům;
þ Vysoká přilnavost na kovy, lakované i nelakované podklady;
þ Vhodné použití na nové i staré lakované podklady, přirozený hliníkový
vzhled.
- Pro motocykly, osob. a nákl. automobily, trucky, autobusy, lokomotivy;
- Povrchové úpravy výfuků, matic, šroubů, krytů strojních zařízení,
ochranných mříží;
- Vysoká přilnavost ke všem druhům kovů, plastům, keramice, umělým
hmotám, dřevu.
Aerosolový sprej 400 ml
Hliníkový odstín

g/ml
%
°C
°C
°C
°C
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min
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mm
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syntetický roztok, směs izomerů, xylén, aceton
aerosol
0,84
(při 20°C)
99,5
(po zaschnutí)
pololesk
-10
+5 / +30
od 400
(500 krátkodobě)
15 - 20
od 250
8
(při 20°C)
15 - 20
(při 20°C)
24
(při 20°C)
250 - 300
36
(při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před
přímým slunečním zářením!)

Dóza pod stálým tlakem, chraňte před a teplotami nad 50°C.
Dózu důkladně protřepat za slyšitelnosti kuličky (cca 2-3 min). Na suchý,
předem připravený podklad (zbaven prachu, mastnot, olejů a nesoudržných
starých nátěrů) nanášíme ze vzdálenosti cca 250 až 300mm křížovou
technikou.
Čištění
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce. Nevytvrzený lak:Ředidlo S
6006
Bezpečnost
Viz «Bezpečnostní list 14.42»
Aktualizace
Aktualizováno dne: 03.01.2011
Vyhotoveno dne: 13.04.2005
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

