OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Vechro Pro Wash jest dwuskładnikowym podkładem do wstępnych prac na powierzchniach metalowych takich jak aluminium,
blacha ocynkowana, miedź i żelazo w celu uzyskania bardzo dobrej przyczepności.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Mieszanie

4A:1B wagowo

Stosunek

Vechro Pro

Ciężar właściwy 0,87 – 0,91 kg/l.

Podkład myjący
Zdolność krycia 8-10 m²/l na warstwę, w zależności od

PODKŁAD DWUSKŁADNIKOWY
(A+B)

powierzchni

DO PRAC WSTĘPNYCH NA
POWIERZCHNIACH METALOWYCH

Rozcieńczanie
Schnięcie

Zdolność krycia: 8-10 m²/l na
warstwę, w zależności od powierzchni.

Rozcieńczenie: Gotowy do

Dotykowo suche w 20-30 minut.

1-3 godziny. Czasy ulegają wydłużeniu w

Możliwość nakładania
kolejzłych warunkach pogodowych.
nych warstw:
Klasa LZO

Schnięcie: Dotykowo suche w
20-30 minut

Gotowy do użycia .

Podkład reaktywny". Limit LZO=780g/l. Maks.
LZO produktu gotowego do użycia = 700g/l.
Spełnia wymagania przepisów WE do 2011
roku. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.

Odcienie kolorówŻółtawy (składnik A),

użycia

Przezroczysty (składnik B)

Nakładanie kolejnej warstwy:
1 - 3 godziny

godzin po wymieszaniu dwóch składników w tem
Czas zachowania 18
właściwo20ºC.
ści roboczych
Czasy ulegają skróceniu w warunkach wysokiej
temperatury

Opakowanie: 600gr/150gr i
12kg/3 kg

Przyczepność

Podkład cechuje się doskonałą przyczepnością (GT

Aplikacja: Wałek, pędzel lub natrysk
bezpowietrzny
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Oczyścić malowaną powierzchnię z kurzu, oleju, starej farby, rdzy
i wilgoci. Przed aplikacją wyszlifować powierzchnię papierem ściernym w celu usunięcia rdzy i wygładzenia powierzchni.
CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA DO APLIKACJI
Przed aplikacją wymieszać składnik A ze składnikiem B w stosunku
4:1. Wcześniej wymieszać dobrze farbę. Nałożyć dwie warstwy.
Ostrożnie! Wymieszany podkład należy zużyć w ciągu 18 godzin w
temp. 20ºC. Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i
trzymać je w puszce lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby
z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem Thinner No1 VECHRO, wodą i mydłem.
Zamknąć szczelnie po użyciu.
WARUNKI APLIKACJI
Temperatura 8-30ºC i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać jakość farby.
ZNAKOWANIE
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą charakterystyki (MSDS) produktu.
BEZPIECZEŃSTWO
Składnik A
•

Trzymać zamknięte i poza zasięgiem dzieci

Składnik B
•

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają
z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO
9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt
nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkowania.

Przedstawiciel w Polsce
www.matchembud.com.pl
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