
Product  naam : ACRIPOL VZAOJ

building sector Referentie naar EC Directive 
Annex, Tabel en subcategorie van product
Grenswaarde VOC van deze product categorie
Maximum VOC i     in product klaar voor gebruik (RFU)

Kan met mengsysteem op kleur gemaakt worden

BPN

Kenmerken Vaste stof : gewicht : min. - max.
 volume : min. - max.

Viscositeit DIN 4/25°C : min. 18" - max. 22"

Glans :   10 - 20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gebruik Kleur : alle kleuren van het EUROMIX mengsysteem.

Product type : 2 component

Verharder ratio :
QA 2009 / QA 2028
QA 2029 / QA 2037
QA 2066
QA 2067

Aanbevolen verfsysteem Pot-life bij 25°C : 3 uur

Droge laagdikte : 50 - 60 microns

Theor. rendement : min. 6.7 m²/l - max. 9.0 m²/l

Droging bij 25°C :
stofdroog : 15 - 20 min.
kleefvrij : 60 - 80 min.
hanteerbaar : 4 - 5 uur
doorgehard : ongeveer 7 dagen

Oven : 40 min op 60°C 
Applicatie methode en spuitviscositeit

spuit : 10 - 15% met X 36 of X 4 polyurethane thinner
airless : 5 - 10% met X 36 of X 4 polyurethane thinner Temperatuur bestendigheid: 100°C
Gebruik Thinner X 570 bij hoge temperaturen of grote objecten

Technische basis gegevens
soortelijk gewicht min. : g/l - max. : g/l Houdbaarheid: 24 maanden bij + 5/35°C.
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Product voldoet aan directive 2004/42/EC pictogram legend
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ACRIPOL VZAOJ topcoat kan gebruikt worden als aflak in
hoogwaardige verfsystemen. Is ook toepasbaar direct op
staal, verzinkt materiaal en harde kunststoffen na deugdelijke
voorbewerking.
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2 Komponenten acrylaat-polyurethane topcoat op basis van
polyacrylic bindmiddel, lood en chromaatvrij.
Snel drogend, zeer goed bestand tegen weersinvloeden en
UV bestendigheid.
Zeer goede hechting op metalen ondergronden en harde
kunststoffen.
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Houd rekening met uitdamptijden tussen de lagen en met de
pot life van het produkt.
Breng een of twee lagen ACRIPOL VZAOJ aan als
afwerklaag over epoxy, epoxy vinyl, polyacrylic primers.
Breng een of meer lagen ACRIPOL VZAOJ aan direct over
voorbehandelde ondergronden. ( metaal, zink, aluminium,
polyester etc)
Het is aan te bevelen om applicatie en doordroging te laten
plaats vinden bij temperaturen van minimaal 15°C; en een
relatieve luchtvochtigheid van minder dan 85%. De
ondergrond moet minimaal 3 graden°C boven het dauwpunt
zijn, teneinde roestvorming en slechte hechting te
voorkomen.

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