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TOP COAT
Magas minőségű kőfelverődésgátló (rücsi) Fekete/Szürke/Fehér

Leírás:  
A TOPCOAT egy gyorsan száradó és gyorsan fényezhető magas minőségű

műanyag bázisú kőfelverődésgátló.

Használati utasítás: 
1. A felület legyen rozsdamentes, alaposan megtisztított, zsírtalanított és

száraz.

2. A fennmaradó rozsdát deaktiválja AFIN Rust Converter-el.

3. A csupasz fém felületet csiszolja meg P180-as papírral.

4. Régi festékrétegeket csiszolja meg P400-as papírral.

5. Az alumínium felületekre ajánljuk a Chemistry Pro 1K Epoxy Primer

alkalmazását.

6. Használat előtt a flakont jól fel kell rázni.

7. Rücsipisztoly segítségével vigye fel a felületre a nyomás 1,0 max. 2,5

bar között legyen.

8. Különböző struktúrák eléréséhez változtassa a nyomást, a szórási

távolságot illetve a levegő mennyiségét a pisztoly fúvókájának

tekerésével.

9. Több réteg felvitelénél, hagyjunk a rétegek között kb. 10 - 15 perc

száradási időt.

10. A fényezés 2K akril festékkel mintegy 15 perc száradás után

elkezdhető.

Raktározás:
24 hónap +5°C és +25°C, közvetlen 

napsugázártól védett száraz helyen. 

Egészség és biztonság:
Vegye figyelembe a biztonság 

technikai adatlapban szereplő 

adatokat!

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon

alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket , ezek az adatok tájékoztató jellegűek.

Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a termék

kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a

termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!

MEGNEVEZÉS
RAKTÁRI

KÓD
KISZERELÉS TERMÉKSZÁM

TOP COAT BLACK CHTCB 1000 ml 87872

TOP COAT GREY CHTCG 1000 ml 87873

TOP COAT WHITE CHTCW 1000 ml 87874

Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Halmazállapot: Folyékony Szín: Fekete/Fehér/Szürke Szag: Fajtájára jellemző 

Lobbanáspont: 500 °C Öngyulladási hőmérséklet:  magától nem gyullad  

Relatív sűrűség 20°C-on: 1,2g/cm3 dinamikai viszkozitás 20°C-nál: 2,2mPas

Szerves oldószer tartalom: 519,6g/l

Alkalmazás: 
Véd a kövek, só, nedvesség és korrózió ellen.

Tömítőanyagok lefedésére is alkalmas. Gyorsan szárad. Kompatibilis a

legtöbb festékkel és lakk rendszerrel.

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ: Xilol
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