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Hard Hat.1015 ja 1078 baseeruvad modifitseeritud alküüd silikoon vaikudel.
Kasutamine : Hard Hat on kuumakindel värv, mis on mõeldud uute, hästi puhastatud
teras- või värvitud pindade (grill-ahjud, aurutorud,kuumapuhurid, jne) värvimiseks.
Hard Hat kuumakindel värv on mõeldud väiksemateks töödeks ja parandusteks.
Hard Hat kuumakindel värv talub kuni 750 C ( lühiajaliselt) kuiva kuumust ja on
mõeldud pindadele ,mis asuvad siseruumides või väljas katuse all.
TEHNILISED ANDMED
Läige
Värvitoonid
Kuivaine sisaldus
LOÜ

: siidine läige
: 1015 alumiinium; 1078 must
: mahus 47% alumiinium; 40% must
: 1015 max. 458 g/L; 1078 max. 416 g/L
Valmis segul: 1015 max. 458 g/L; 1078 416 g/L
A/i kategooria toote lenduvate orgaaniliste ühendite ( LOÜ) EÜ piirsisaldus on 500 g/L
2010 a.
Soovitatav värvikihi paksus
: märg 85 mikronit
kuiv 35-40 mikronit
Kuivamise aeg
20 C/ 50%
* tolmukuiv
: 2 tunni pärast
* käsitletav
: 8 tunni pärast
* ülevärvitav : 24 tunni pärast
täielik kuivamine : 24 tunni pärast, kui on astmeliselt ( 50 C
kaupa) kuumutatud 150 C.
Kuumakindlus
Teoreetiline katvus

: kuiva kuumust 600 C, lühiajaliselt kuni 750 C
: 10-12 m2/L ( kuiv kiht 35-40 mikronit )

Värvimine ja värvimistingimused
Õhutemperatuur peaks olema 5-35 C ja õhuniiskus alla 85%. Värvitava pinna
temperatuur peab olema 3 C üle kastepunkti.
Lahustamine ja tööriistade puhastus : white spirit või THINNER 7301
Pintsliga
: ja, mitte lahustada
Rulliga
: ja, mitte lahustada
Märkused
: Hard Hat 1015 ja 1078 ei vaja eraldi krunti. Ei
tohiks kanda värvitud pindadele, mis ei ole kaetud kuumakindla värviga.
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PINNA ETTEVALMISTUS
Eemaldada õli ja mustus ning rooste. Värvitud pinnad kergelt matistada. Värvimise ajal
peab pind olema kuiv ja tolmuvaba.
Pakendid : 0,75L - 2,5L
Originaalpakendis kuivas ja jahedas kohas hoides säilib 5 aastat.
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