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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Pas Dönüştürücü

Tek işlemde pas dönüştürme ve astar boya

WEICON Pas Dönüştürücü paslı demir ve çelik yüzeylerde
paslanmayı nötrleştirmek için kullanılır. Pas dönüştürücü korozyon
işlemini güvenilir bir şekilde durdurur ve böylece başka yüzey
kaplamaları için sabit bir alt tabaka sağlar. Özel aktif içerikli formül
sayesinde pas dönüştürücü pasa nüfuz eder ve demir oksidi
kimyasal bir işlemde sabit siyah bir tabakaya dönüştürür. Pas
dönüştürücü, makine ve ekipman gibi tüm paslı alanlarda, zirai
ekipmanlarda ve motorlu taşıtlarda kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Temel sütümsü

Koku Neredeyse kokusuz

Renk sütümsü

Raf ömrü 24 Ay

Özellikler Tek işlemde pas dönüşüm ve astarlama

Sıcaklık dayanımı -30 ile +80 (-22 ile +176 ° F) °C arası

PH değeri 2.5

Yüzey ön işlemi
Yüzey kuru, temiz ve tozdan, yağdan ve yağdan arındırılmış
olmalıdır. Bir tel fırça, taşlama taşları vb. Kullanarak gevşek pas,
yağ, kir ve boya artıklarını temizleyin. Zımpara tozunu WEICON
sprey temizleyici S ile yüzeyden çıkarın.

İşleme
Kullanmadan önce kabı(Sreyi) iyice çalkalayın. Pas dönüştürücü,
fırça veya rulo ile eşit ve ince bir şekilde uygulanmalıdır. 15 dakika
sonra, iş parçası üzerindeki pas kararır. Aksi takdirde, 30 dakika
sonra başka bir kat uygulanmalıdır. Boyamadan önce havanın 3 ila
24 saat (ortam sıcaklığına bağlı olarak) tamamen havalandırılmasını
sağlayın.

Depolama
Orijinal ambalajında sıkıca kapalı tutun. Doğrudan güneş ışığından
koruyun. Depolama sıcaklığı + 50 ° C'yi geçmemelidir Kabı serin ve
iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Kuru saklayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini işlerken, EC güvenlik veri sayfalarımızdaki
(www.weicon.de) fiziksel, güvenlik, toksikolojik ve ekolojik veriler ve
düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
15152001 Pas Dönüştürücü 1 kg
15152005 Pas Dönüştürücü 5 kg
15152010 Pas Dönüştürücü 10 kg
15152028 Pas Dönüştürücü 28 kg

Aksesuarlar:
15810001 WSD 400 Adaptörü,
15811002 WSD 400 Sprey vana seti,
15811400 WSD 400 Basınçlı Havalı Sprey Kutusu,
15831001 Bidonlar için ayarlama vanası,
15841500 Pompalı Sprey WPS 1500, 1,5 L
15841501 Uzatma parçası WPS 1500,
15842001 El - Spreyi,


