
TRANSPARENT SEALER
PS1900

PRODUKTBESKRIVELSE DATA
PS1900 Transparent Sealer er en 2K
transparent non-sanding isoleringssealer til
brug under vandbaserede basefarver. Den
kan bruges som en vedhæftningsprimer på
OEM-overfladestrukturer og hærdede
reparationsoverflader eller som en
multi-toning promoter til 2K toplakker fra
Cromax.

Forsegler

Giver en fremragende isolering.01
Den kan bruges som en non-sanding
forsegler og vedhæftningsprimer på
OEM-overfladestrukturer og hærdede
reparerede dæklag.

02

Velegnet til brug som en multi-toning
promoter til 2K toplakker.03
Kan tones med PowerTints og Centari
MasterTints.04
Er meget alsidig.05
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PS1900

TRANSPARENT SEALER

ANVENDELSESTEKNISK INFORMATION

Forarbejdning STANDARD NON-SANDING

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Flader, der er forarbejdet med 2K Polyester produkter og derefter slebet fint.
Stålplader, galvanisk forzinkede stålplader eller blødaluminium, der er slebne, rengjorte og grundet
med Wash Primer

Stor overfladeSmall surface Standard

Vægt Vol. VægtVol. Vægt Vol.

PS1900 100 3 1003 100 3

ET645 - - -1 21 -

ET650 22 - -- - 1

ET655 - 1 22- - -

ET745 - - -1.5 25 -

ET750 27 - -- - 1.5

ET755 - 1.5 28- - -

Pot-life ved 20°C: 1 Time 40 min.

Sprøjtetryksprøjtedyse

Compliant 2.5 - 3 bar Forstøvertryk1.3 - 1.5 mm

HVLP 0.7 bar Indgangstryk1.3 - 1.5 mm

membranpumpe 2.5 - 3 bar Forstøvertryk1.1 mm

membranpumpe 0.8 - 1.8 bar materialetryk1.1 mm

Se fabrikantens anbefalinger

1 Sprøjtegang Slutafluftning: 30 min. - 1 dag

CV 2K Toplak
Vandfortyndbar basislak

VOC godkendt  Dette produktmix er ikke i overensstemmelse med VOC lovgivningen.
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PS1900

TRANSPARENT SEALER

ANVENDELSESTEKNISK INFORMATION

Produkter

PS1900  Transparent Sealer

ET645  Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650  Imron® Fleet Line Activator HS
ET655  Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745  Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750  Imron® Fleet Line Thinner
ET755  Imron® Fleet Line Thinner Slow

Produktmix

Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.

DIN 4: 16 - 18 s ved 20°C

20 - 25 µm /lag

Efter brug rengøres pistolerne med en passende fortynder baseret på opløsningsmidler.

Henvisninger

Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.....

Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.....

Den teoretiske rækkeevne er 12,2 m2/l ved 30 µm tørfilmlagtykkelse.....

15% Flexible Additive 805R kan tilsættes til fylderen. Blandeforhold ændres til 3:1 med 30-35%
fortynder.

....

Centari 600 og Centari 6000 skal aflufte natten over. ....
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PS1900

TRANSPARENT SEALER

ANVENDELSESTEKNISK INFORMATION

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes
faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne
garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til
produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).  

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den
teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og
fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse
påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder
forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at
ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse
bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.
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