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UNICOAT
átvonó festék

• Extrém gyorsan
szárad, jól fed
• Erősen selyemfényű,
tartós bevonat
• Ecsetelhető, teddyzhető,
szórható
• Rugalmas és ütésálló
• Kedvező ár

Mezőgazdasági és kerti gépek,
pótkocsik, vontatmányok, szerszámok és
egyéb ipari berendezések, szerkezetek
átvonó festéke.
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UNICOAT
átvonó festék

T E R M É K I S M E R T E T Ő
FESTÉK TÍPUSA:
Műgyanta alapú extrém gyorsan száradó univerzális festék. Bevonata rugalmas és ütésálló.
MŰSZAKI ADATOK:
Viszkozitás:
120” ± 3 DIN 53211 6 mm, 20 ºC sűrűség 1,30 –
1,34 g/cm3 a színárnyalattól függően
Szárazanyag tartalom:
68-72 m % a színárnyalattól függően
Elméleti kiadósság:
kb. 15 m² /l, 40 µm száraz film rétegvastagságnál
Porszáraz: 20 ºC-on 10 perc elteltével
Fogható: 20 ºC-on 30 perc elteltével
Átvonhatóság:
hőmérséklettő függően 0,5-1 óra elteltével
VÁLASZTÉK:
fehér Ral 9002,
szürke Ral 7001,
fekete Ral 9005,
kék Ral 5015,
sárga Ral 1125 / 1007 / 1023,
piros Ral 3000,
zöld Ral 6001 és
egyéb igények szerint.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
Extrém gyorsan száradó műgyanta alapú univerzális festék. Bevonata rugalmas és ütésálló.
Lakatosipari termékek, és egyéb* felületek átfestésére, úgymint mezőgazdasági gépek, kisgépek és vontatmányaik, pótkocsik felújító átvonó festésére, vagy bármely tervszerű megelőző
karbantartási munka gyorsan száradó bevonatának ajánljuk.
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FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:
A festéket megfelelően zsírtalanított és portalanított felületre hordjuk fel. A felület érdesítése pl.
csiszolással javítja a tapadást.
Tiszta fémfelületek esetében alapozni nem feltétlenül szükséges, de ajánlott.
Alapozónak a TEKLA PREMIER UNIPRIMER termékünket ajánljuk.
FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET:
0-35 ºC, télen harmatpont felett szabad a kültéri festést elvégezni, vagy száraz helyiségben.
A nyári melegben árnyékban dolgozzunk, szellős
helyen.
Felhordható tetszőleges módon, ecsettel, teddyvel, szórással; felhordható egy rétegben 60 – 100
µm száraz rétegvastagságban (Airless szórással).
HÍGÍTÁS:
Hideg időben észter vagy nitrohígítót, meleg időben aromás hígítót alkalmazzunk, a megfelelő
száradás érdekében.
TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:
Eredeti, hibátlan edényben tárolva a gyártástól
számított 5 év.
TŰZVESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS:
Tf II. Tűz és robbanásveszélyes!
AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBEN
KERÜL FORGALOMBA:
0,75 literes • 10 literes • 20 literes
MEGRENDELHETŐ:
Keresse viszonteladóinknál!
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