
Güvenlik uyarısı:
Yanıcıdır.Etiket talimatlarına uyunuz.
2004/42/IIB(c I)(540)539: Bu ürün için (ürün kategorisi: IIB.c I) kullanıma hazır haldeki AB sınır değeri litre başına maksimum
540 gram VOC'dir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/l'dir. Bu ürünün 0,1 µm altında partikül içerdiği göz ardı edilmemelidir. Ürünler
sadece profesyonel kullanım için uygundur. Bu ürünün kullanımı için lütfen güncel güvenlik tavsiyelerine ve kişisel koruyucu
donanıma uyunuz.
 

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu
bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin
garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel
bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu
diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden olaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi
alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının
sorumluluğundadır. 

Teknik Bilgi - Binek araçlar

NORBIN 2K Primer
Filler black
N55-V29
NORBIN 2K Astar Siyah 
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Sayfa 1 of 2 10/2022

Uygulama: 2K VOC Astar
Özellikler: İyi dolgu ve kuruma özelliklerine sahip, zımparalanması kolay universal VOC astar. 
Açıklamalar: Uygun kullanım yüzeyleri:

Eski boyalı ve macunlu yüzeylere direkt uygulama.Çelik, galvanizli çelik ve alüminyum
yüzeylere dolgu astarı öncesi Wash Primer uygulaması tavsiye edilir. 

.

Depolama sıcaklığı 5-40 °C
Raf Ömrü 24 ay

.

5:1:1

Karışım oranı 100 % hacmen N55-V29 NORBIN 2K Astar Siyah 

Sertleştirici 20 % hacmen N75-020 NORBIN Sertleştirici Hızlı

Tiner 20 % hacmen N85-025 NORBIN Tiner

uygulamaya hazır karışım
viskozitesi, 20°C DIN 4: 25-29 s Potlife 20°C 1 saat

.
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Sayfa 2 of 2 10/2022

  HVLP tabanca   Konvansiyonel tabanca
Uygulama basıncı bar 2
Meme basıncı bar 0,7
Meme çapı 1,6-1,8 1,6-1,8
Uygulama katları 2

Flash-off 20°C dk. Katlar arası 3 dakika flash off
Film kalınlığı: μm 50-70

Boyama talimatları Film kalınlığı: 70 - 160 µm
Sprey katları: Katlar arasında matlaşana kadar 3 - 4 katman

.

Kuruma

Kuruma 20 °C 3 saat

Kuruma 60 °C 30 dk.

Ek Notlar
Kuruma süresi ve pot life film kalınlığına, ortam sıcaklığına, neme ve sertleştirici tipine göre
değişebilir. Yukarıdaki değerler standart sertleştirici ile 20°C'deki oda sıcaklığına göre
verilmiştir.

.

Zımpara: yaş P800

Zımpara: dairesel
zımpara makinesi P400 / P500


