
revisie datum :

Product naam :

Referentie naar EC Directive
Annex, Tabel en sub-categorie van produkt
Grenswaarde VOC van deze sub-categorie
Maximum VOC in produkt klaar voor gebruik

kan met mengsysteem op kleur gemaakt worden

Kenmerken

Viscositeit DIN 4/25°C min. 120 sec - max. 150 sec.

Glans :  25 - 30

Gebruik Kleur : alle kleuren van het EUROMIX mengsysteem.

Product type : 1 component

Droge laagdikte : 40 - 50 microns

Theor. rendement : min. 7.0 m²/l - max. 10.0 m²/l

Droging bij 25°C : stofdroog : 10 minuten
kleefvrij : 60 - 70 minuten

Aanbevolen verfsysteem hanteerbaar : 9 - 10 uur
doorgedroogd : na 7 dagen

Oven : 50 minuten op 60 °C

Temperatuur bestendigheid : 80°C

Overspuitbaar na :
min. na 7 dagen - max.: binnen 20 dagen

: 15 - 20% met X 100 (synthetic) of X 2 (nitro)
: 10 - 15% met X 100 (synthetic) of X 2 (nitro) Houdbaarheid : 12 maanden bij + 5/35°C.

Technische basis gegevens
soortelijk gewicht min. g/l - max. g/l
-

-

Breng een of 2 lagen  EUROLUX VSO aan over een 
geschikte primer, houd hierbij uitdamptijden in acht.
Het wodt aan bevolen de laagdikte van 100 micron NIET TE 
OVERSCHRIJDEN.
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Product voldoet aan de EC Directive 2004/42/EC pictogram legend
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Geschikt voor het spuiten van machines, 
landbouwvoertuigen, grondverzetmachines,kranen etc. en 
waar goede buitenduurzaamheid, snelheid en een hoge 
glans zijn vereist. Behoud een goede lakstand, zelfs als er 
meer dan 70-80 micron droge laagddikte is aangebracht.
Om droogtijd te verkorten bevelen wij aan om 10%  QA 
2054 catalyst toe te voegen.
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- -
Synthetische aflak voor industriele toepassing, op basis van 
gemodificeerde alkyd harsen.
Snel drogend.
Uitstekende dekking.
Goede elasticiteit.
Goed buitenduurzaam.
Zeer hoge glans.
Goede bestendigheid tegen water.

%
 volume

Hierboven vermelde informatie is gebaseerd op onze beste ervaringen, echter, onder wisselende omstandigheden tijdens gebruik kan 
deze informatie slechts als indicatie worden gebruikt..

Vaste stof: gewicht = min.
max. %

Applicatie en spuitviscositeit
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