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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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Spray aluminiu A-400 stralucitor

Cel mai stralucitor

Sprayul aluminiu A-400 este cel mai stralucitor din gama si este
rezistent la multi acizi diluati si solutii caustice precum si la
intemperii.Contine pigmenti de aluminiu cu un grad de puritate de
<>99.5%.

Spray-ul WEICON aluminiu A-400 ofera o inalta protectie
anticoroziva tuturor suprafetelor metalice.

Sprayul aluminiu A-400 poate fi utilizat in tehnologia de racire si
ventilatie, la sistemele de combustie, la conducte si carcase de
masini, componente de caroserie din fibra de sticla, la constructia
de modele, in arte si mestesuguri, in industria jucariilor si in multe
alte aplicatii.

Date tehnice

Culoarea aluminiu,  stralucitor

Domeniu de aplicare in interior si exterior

Agentul de legare Rasina hidrocarbonica

Pigmentul pigmenti de aluminiu

sub forma de fulgi

Puritatea pigmenților aprox. 99.5% Al

Procentajul de metal în film uscat 23 %

Greutatea specifică 0,8 - 0,9 g/cm³

Grund recomandat Spray zinc

Temperatura de lucru intre +5 si +35, optim intre  +18 si +35 °C

Consumul la 1.5 straturi încrucișate 120 ml/m²

Grosimea stratului la 1.5 straturi încrucișate 10 -15 µm

Timp de uscare superficială după: 10 min.

Timp de uscare totală după: 4 -6 h

Rezistența la abraziune da/nu nu prezinta rezistenta la abraziune

Încercarea la caroiaj

DIN 53151/ ISO 2409

valoarea caracteristica de caroiaj de la GT0 la GT1

Încercarea la îndoire pe dorn cilindric DIN EN ISO 1519 nici o fisura capilara

Strat de acoperire superior nu este necesar

Termen de valabilitate 24 luni

Rezistența la temperatură intre -50 si +800 °C

Pregătirea suprafeței
Curatati si degresati suprafetele cu WEICON Degresant S.

Depozitare
Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui
si a nu se expune la temperaturi care depasesc +50°C.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
11051400-27 Spray aluminiu A-400 stralucitor 400 ml


