Karta techniczna produktu

Spezialsalbe 16 V
Pasta szlifierska i polerska

Prod. No. 022-0016

Opis produktu

Spezialsalbe 16 V zawiera starannie dobrane czastki scierne o
doskonalych wlasciwosciach polerujacych. Nie zawiera silikonu ani
amoniaku i nadaje się zarówno do obróbki recznej, jak i maszynowej.

Zastosowanie

Spezialsalbe 16 Vmozna stosowac jako uniwersalna paste polerska i
szlifierska w naprawach, konserwacji i obróbce wstepnej form z tworzych
sztucznych zbrojonych wlóknem szklanym, a takze gotowych elementów
wykonanych z zywicy poliestrowej, winyloestrowej i epoksydowej. Usuwa
slady po szlifowaniu, bledy w formie oraz w elementach gotowych.
Nadaje sie równiez do przywracania wysokiego polysku zwietrzalych
powierzchni żelkotowych lub też z utlenionych lakierów.

Specyfikacja

Właściwości
Metoda testowa Wartość
Jednostka
Kolor
weiß
Konsystencja
pastös
Gęstość 20°C
DIN 53 217/2
>1
g/ml
Punkt zapłonu
DIN 53 213
> 65
°C
Spezialsalbe 16 V stosuje sie zwykle po obróbce wstepnej podloza z
uzyciem papieru sciernego o ziarnistosci 1000 1200. Nakladac czysta,
miekka szmatka lub tarcza polerska na powierzchni 50 x50 cm,
polerowac ze srednim naciskiem dotad, az znikna wszystkie zadrapania.
Przy uzyciu maszyny polerujacej maksymalna predkosc obrotowa nie
moze przekraczac 2100 obrotów na minute. W celu uzyskania idealnie
gladkiej powierzchni, nalezy zwiekszac nacisk obróbki wzgl. sile docisku,
gdy tylko rozpocznie sie przysychanie pasty.

Zastosowanie/
Przetwarzanie/
Dozowanie

Uwaga!
Szmatke lub tarcze polerska nalezy czyscic regularnie podczas obróbki!
Magazynowanie

Produkt musi byc przechowywany w zamknietych pojemnikach
zabezpieczonych przed dostepem wilgoci.
W takich warunkach oryginalnie zamkniete pojemniki mozna
przechowywac przez okres do 12 miesiecy.

Uwaga: Podane powyżej informacje oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Biorąc pod uwagę mnogość czynników mogących
wpływać na warunki przetwórcze i zastosowanie naszego produktu, użytkownik produktu nie jest zwolniony z przeprowadzenia własnych testów i badań.
Niniejsze informacje nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja pewnych własności lub przydatności produktu do określonych celów.
Odpowiedzialnością odbiorcy lub użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie praw własności, jak również obowiązujących przepisów i ustaw.
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Należy przestrzegać również informacji zawartych w najnowszej wersji Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
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