AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
QR-CODE: in caso di mancato download
dall'etichetta richiedere nuova emissione.

REFORM-A PAVA 72 Transparent

ЕПОКСИДНА МАСЛОУСТОЙЧИВА ФОРМУЛА ПРОТИВ ПРАХ И ПЕТНА
Състав
1
Приложение
1

Прозрачна, двукомпонентна, емулсионна, епоксидна смола с висока покривна мощност.
Летливост VOC lim 30 г/л – VOC real <25 г/л (без добавена вода).
Тънкослойни и прозрачни филмови покрития за прахоустойчивост на индустриални подове с
транзит на леки колесни ПС, с добри олеорепелентни характеристики.
Подходящ е също, като противоизпарителен агент и като адхезивен мост за последващи цикли,
както и за заздравяване чрез инжектиране с дебелина на пълнежа до 5 мм.
Работна температура от -10 °С до +40 °С

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съотношение при
смесване (*)

РЕЗУЛТАТИ, получени чрез смесване на БАЗА + РЕАГЕНТ

МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

100 тегловни части от базата с 92 тегловни части реагент, като се смесват добре
със специален нискоскоростен миксер. Емулгирайте двата компонента перфектно,
докато се получи кремаво бял вид. Добавете около 50% от водата за разреждане
(не ледена) и разбъркайте добре, за да намалите вискозитета на системата; след
това добавете останалата вода и ремиксирайте цялото.

13 IST 21

Специфично тегло (**) 1,05-1,13 г/см³ при 20 ± 2 °C.

ASTM D 1475

Сух остатък (**)

70-75% в зависимост от вътрешните методи на изпитване на лабораторията

ASTM D 2369

Вискозитет (**)

800-2500 mPa s при 25 ± 2 °C

ASTM D 2196

Разреждане (*)

като се добавя бавно чиста вода (не ледена) в съотношение от 10:1 до 1:1
според типа на приложение и вида на основата (порьозност, абсорбция и др.);
ако повърхността е особено влажна, намалете количеството вода в
разреждането.

13 IST 21

Жизнеспособност (*) отворено време за работа 60-70 минути при 20 ± 2 °C и 50 ± 10% влажност на въздуха

13 IST 22

Изсъхване и
втвърдяване (*)

на допир 14-16 часа при 20 ± 2 °С и при 50 ± 10% влажност на въздуха; пълно
втвърдяване 4-7 дни в зависимост от условията на околната среда; склонност към
потъмняване и помътняване при околна температура <10 °C и влажност >70%.

13 IST 04

Припокриване (**)

след 24 часа, не повече от 48 часа (зависи от температурата, влажността на основата
и циркулацията на въздух). За съвместимост с други продукти потърсете консултация.

13 IST 04

Разходна норма (*)

(теоретично на слой) 100-150 г/м² (База + Реактив, разреден продукт).

13 IST 03

Визия на слоя (*)

прозрачен, жълтеникав; тенденция към пожълтяване при излагане на UV лъчи и износване

/

Брой слоеве

като антипрахово покритие се препоръчват два слоя; като заздравител - един.

/

Миене на инструмент с нитро разтворител.

/

Съхранение в склад

/

12 месеца в оригиналната, плътно затворена опаковка, в суха и проветрива среда,
при стайна температура. не по-малко от +10 °С.

(*) Тест съгласно методите, указани в плана на вътрешния контрол, без образец на филм. REF. ISO 604 (дебел). (**) Типични стойности

Технически данни След 7 дни при 25 ± 2 °C

Продуктът не е самостоятелен UNI10966 и изисква полагане
върху основа, без образец на филм ISO 604 (дебел).

Адхезия на бетон (MPa) ASTM D 4541
Износване (1 кг, 1000 цикъла) ASTM D 4060

> 1,5

Повърхностна твърдост

> 95 A

< 78 мг

Разкъсване при опън (%)

< 2,0

Подготовка на
повърхността

Хидроочистване, пясъкоструене или ръчна подготовка (шлайфане и/или изстъргване на недобре
прилепващи към основата частици, стари бои, форми, масла, греси).

Нанасяне

Четка или валяк (за предпочитане валяк), при температура не по-ниска от +10 °С. Полученият филм е
почти непропусклив и могат да се образуват мехурчета или пукнатини при наличие на повишена влага.

Разфасофки и
цветове

Предлага се в следните опаковки:
база 0,630 кг + реагент 0,570 кг = общо 1,200 кг B+R
база 2,850 кг + реагент 2,650 кг = общо 5,500 кг B+R
база 5,700 кг + реагент 5,300 кг = общо 11,000 кг B+R

QR-CODE: В случай на несполучливо сканиране, опитайте отново. Информацията, съдържаща се в дадения документ, може да търпи изменения и затова трябва да се приема без гаранция и не съдържа никакви задължителни
клаузи или някакви договорни задължения с договора за покупко-продажба. Като се има предвид, че използването на продукта става извън нашия контрол, отговорността за неправилното му използване се носи единствено от
потребителя и следователно не следва да се гарантира крайния резултат. Също така не се освобождава от отговорност ползвателя, ако не е проверил годността на нашата продукция за използване по предназначение. Така
че, клиентът е длъжен да се убеди, че данните в таблицата са верни, че са в интерес на качеството на продукта и не са завишени или подменени в следващите издания. Този лист отменя предхождащите.
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REFORM-A PAVA 72 Transparent
FORMULATO EPOSSIDICO ANTIPOLVERE, ANTIMACCHIA, ANTIOLIO A PELLICOLA
Мерки за
безопасност

Горепосочените продукти имат ниско въздействие върху околната среда и позволяват намаляване
на замърсяването с разтворители, подобряване на качеството, безопасността и хигиената на
потребителя. Препоръчваме стриктно спазване на хигиенните правила за работа със смоли (Circ.
Min. Lav. 46/1979 и 61/1989). За информация виж информационния лист за безопасност.

QR-CODE: В случай на несполучливо сканиране, опитайте отново. Информацията, съдържаща се в дадения документ, може да търпи изменения и затова тази информация трябва да се приема без гаранция, и не съдържа
никакви задължителни клаузи или някакви договорни задължения с договора за покупко-продажба. Като се има предвид, че използването на продукта става извън ns.controllo, отговорността за неправилното му използване се
носи единствено от потребителя и следователно не следва да се гарантира крайният резултат. Също така не се освобождава от отговорност ползвателя, ако не е проверил годността на нашата продукция за използване по
предназначение. Така че, клиентът е длъжен да се убеди, че данните в таблицата са верни, че са в интерес на качеството на продукта и не са завишени или подменени в следващите издания. Този лист отменя предхождащите.
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