Tehniskā informācija
Schlepperlack

SCHLEPPERLACK
Triecienizturīga lauksaimniecības
tehnikas emalja

PRODUKTA APRAKSTS
Pielietojums

Augstas kvalitātes emalja traktoru un citu lauksaimniecības mašīnu un
iekārtu krāsošanai. Spīdīgi gala pārklājumi atbilstoši gruntētām
tērauda un cinkota tērauda pamatnēm.

Produkta īpašības

Uz

šķīdinātāja bāzes

Spiedes
Lieliska
Laba

un triecienu izturīga

klāšanās

segtspēja

Stabils

spīdums

Augsta

toņa stabilitāte, noturīga pret izbalēšanu

Noturīga

pret benzīnu un dīzeļdegvielu

Patstāvīga


temperatūras noturība līdz +120 °C 



Īslaicīga temperatūras noturība līdz +150 °C

Saistviela

Alkīda sveķi

Spīduma pakāpe

Spīdīga

Krāsas

Skatīt toņu karti

Iepakojumi

0,75l / 1,0l / 2,5l / 10,0l / 25,0l

Blīvums

apm 0,93 - 1,21 g/cm³, atkarībā no krāsas toņa.

Tonēšana

Rūpnīcas tonējums. Pirms apstrādes pārbaudiet krāsu toņu precizitāti apmaiņa nav iespējama. Pretenzijas par krāsu novirzēm, kas radušās pēc
apstrādes, netiek pieņemtas. Uz vienlaidu virsmām izmantojiet tikai vienas
ražošanas / tonēšanas / partijas krāsu toņus.
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APSTRĀDE
Uzklāšana

Apstrāde ar otu, rullīti vai smidzinātāju.
Krāsošana ar otu:
Lietošanai ar otu izmantojiet speciālas emaljas otas ar plastmasas vai
jauktajiem sariņiem.
Krāsošana ar rullīti:
Uzklāšanai izmantojiet rupjporainu porolona rullīti. Var uzklāt ar īssarainu
flīša rullīti, izlīdzinot ar smalkporaino porolona rullīti.
Izsmidzināšana:
Atšķaidiet emalju līdz piemērotai konsistencei. Ievērojiet tehnikas
ražotāja sniegto informāciju.
Augstspiediena
Sprausla: 1,5 - 1,8 mm; smidzināšanas spiediens: 3 - 4 bāri; atšķaidīt apm 10%
Bezgaisa
Izsmidzināšanas leņķis: 50°; sprausla: 0,010 - 0,013";
izsmidzināšanas spiediens: 130 - 150 bāri; neatšķaidīt.

Krāsojuma uzbūve

Pamatni attiecīgi sagatavot. Skatīt nodaļu: "pamatnes un to
sagatavošana". Lai nodrošinātu pietiekošu virsmas aizsargfunkciju
nepieciešamas vismaz 2 pārklājuma kārtas.

Darba temperatūra

Vismaz +5 °C krāsojamai virsmai un apkārtējās vides
temperatūrai uzklāšanas un žūšanas laikā.

Iestrādes norādījumi











Pirms lietošanas labi samaisiet.
Pārāk biezi pārklājumi un nepietiekams žūšanas laiks starp pārklājumiem
var izraisīt emaljas virsmas plaisāšanu un pagarināt žūšanas laiku.
Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā
iekštelpās.
Nodrošiniet pietiekamu žūšanas laiku starp kārtām.
Laukums ap pārklājamo virsmu ir jānosedz un jāaizsargā no materiāla
šļakatām.
Uz vienlaidu virsmām izmantojiet tikai vienas partijas materiālu.

Patēriņš

Aptuveni 90 ml/m² vienā kārtā. Patēriņš var atšķirties atkarībā no
pamatnes stāvokļa, struktūras un lietošanas metodes. Nosakiet precīzas
patēriņa vērtības, izmantojot izmēģinājuma pārklājumu.

Atšķaidīšana

Atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % KV-203 sintētisko sveķu
šķīdinātāju. KV-203 Kunstharz-Spritzverdünnung (vaitspirtu).
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Žūšanas laiks

Pie temperatūras +20 °C un 65 % relatīvā mitruma:
Virsma sausa pēc aptuveni 2 stundām
Pēc aptuveni 12 stundām var pārkrāsot
Šie laiki mainās, ja temperatūra ir zemāka un/vai mitrums lielāks.

Instrumentu tīrīšana

Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīriet ar Nitro universālo
atšķaidītāju

Vispārējā informācija









Ievērot šajā tehniskajā lapā minēto produktu tehniskajās lapās rakstīto.
Dienas gaismas trūkums (nepietiekams UV starojums), karstums un
ķīmiska iedarbība, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, līmvielu, krāsu vai
hermētiķu tvaiki, var izraisīt caurspīdīgu, baltu un gaišu krāsu virsmu
dzeltēšanu. Tas ir raksturīgi sintētisko sveķu krāsām un nav produkta
defekts.
Tā kā ir daudz iespējamo pamatņu un citu ietekmējošo faktoru, sevišķos
gadījumos pirms uzklāšanas uzsākšanas ieteicams izveidot testa virsmu.
Lai nodrošinātu pārklājuma ilgmūžību, vismaz reizi gadā jāpārbauda, vai
pārklājums nav bojāts. Bojātās vietas atjaunot profesionālām metodēm.

PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA
Pamatnes

Visi dotie gruntēšanas ieteikumi pēc vajadzības var tikt papildināti ar citiem
gruntēšanas veidiem. Norādījumi virsmas sagatavošanai sekojošajā tabulā.
Pamatnei jābūt bez piemaisījumiem, atdalošām vielām, tīrai, sausai,
nestspējīgai un atbilstošai mūsdienu tehnikas līmenim. Jāievēro spēkā
esošie BFS bukleti, kā arī VOB, C daļa, DIN 18363 Krāsošanas un lakošanas
darbi.

Pamatne

Pamatnes sagatavošana

Gruntskrāsa

Veci pārklājumi

Nesošus vecos krāsojumus padarīt matētus slīpējot un
vajadzības gadījumā attaukot.

Gruntēšana nav
nepieciešama

Atlupušos krāsojumus noņemt pilnībā un virsmu
virsmu attiecīgi sagatavot.
Dzelzs / tērauds

Mehāniski noņemt rūsu, apkaļķojumu un metināšanas
atlikumus, līdz parādās spīdīga metāliska virsma. Turklāt
asas malas un urbumi ir jānoapaļo.

Zinkhaftgrund
Rost- & Haftprimer
KIS Schnellgrund
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Pamatne

Pamatnes sagatavošana

Gruntskrāsa

Cinks

Tīriet ar abrazīvu audumu un amonjaka saturošu
mazgāšanas līdzekli. Šim nolūkam pagatavojiet maisījumu
no ūdens, ožamā spirta un neliela daudzuma mazgāšanas
līdzekļa. Ievērojiet sajaukšanas attiecību saskaņā ar ožamā
spirta lietošanas instrukciju. Pēc tam nomazgājiet virsmas ar
ūdeni. Turklāt asas malas un urbumi ir jānoapaļo. Var
izmantot arī speciālu cinka tīrīšanas līdzekli.

Zinkhaftgrund

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU
Sastāvdaļas pēc VdL

Alkīda sveķi, neorganiskie un organiskie pigmeti, titāna dioksīds, organiskās
pildvielas, alifāti, aromāti, glikoli, sikatīvi, piedevas

Apzīmējums saskaņā ar ES
Marķējumu skatīt no drošības datu lapas
regulu Nr. 1272/2008 [CLP]

GISCODE

BSL50

VOC-drošības norādījumi

Nav marķējams.

Uzglabāšana

Vienmēr sausā, vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Atvērtās tvertnes turiet cieši aizvērtas.

Pārstrāde

Nepieļaut, nokļūšanu kanalizācijā vai ūdenstecēs. Nepieļaut, nokļūšanu zemē/
augsnē. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Pārstrādei jānodod tikai
tukšas tvertnes. Izžāvētos materiālu atlikumus var izmest kopā ar sadzīves
atkritumiem, bet šķidros materiālu atlikumus - konsultējoties ar vietējo
atkritumu apglabāšanas uzņēmumu. AVV atkritumu kods: 080111

Papildus drošības
norādījumi

Smidzinājumus neieelpot. Izsmidzināšanas darbiem izmantojiet kombinēto
filtru A2/P2. Slīpēšanas darbiem izmantojiet putekļu filtru P2. Izvairieties no
ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas produkta lietošanas laikā. Uzglabāt
bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskais atbalsts

Telefons: +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt

Šī tehniskā datu lapa ir sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem un mūsu
pielietošanas tehnoloģijas pieredzi. Ņemot vērā iespējamo pamatņu un objektu apstākļu
daudzveidību, datu lapā sniegtā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma, kas izriet arī no
vispārējiem tirdzniecības noteikumiem, pirms paredzētās lietošanas uz savu atbildību pārbaudīt
piemērotību un lietojamību (piemēram, veicot izmēģinājuma pārklājumu u. c.). Kad tiek publicēts
jauns izdevums, visas iepriekšējās tehniskās datu lapas zaudē spēku.

Tulkota: 02.07.2021

|

LV

|

www.erbedol.de

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestraße 24-26
55120 Mainz
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6131 6209-0
E-Mail: info@lack-albrecht.de
www.lack-albrecht.de
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