
ASPECT
                                                            ADMİRAL IS25
Опис продукту
Однокомпонентна, акрило -сіліконова термостійка фарба 
Додаткові переваги
• Процес полімеризації фарби може відбуватися за атмосферних умов
• Наноситься в один шар 
• Термічний захист 
• Напівглянцевий блиск 

Технічні властивості

Питома вага (може змінюватися в залежності від кольору):             1.31±0.05 г/см³ (суміші)
Сухий залишок (може змінюватися в залежності від кольору):             41±3%
Теоретична витрата:                                                                                           6-15 м²/ кг (в один шар)
*витрата може змінюватися в залежності від типу поверхні, товщини і способу нанесення 

Стійкість до температури * (Max):                                                                      250 °C ;
*Може бути нижчою в залежності від кольору                        
Колір:                                                                                                                          Різноманітні
Блиск 60° (може змінюватися в залежності від кольору):
(може змінюватися в залежності від кольору):         
ЛОС (EPA Метод 24) 
(може змінюватися в залежності від кольору):                                            452±3 г/l (В білому кольорі)               

Підготовка поверхні
Поверхня повинна бути очищена відповідно до стандарту SSPC SP-1 для видалення всіх масел, жиру, 
іржі, пилу, бруду та інших хімічних забруднень. Механічні дефекти, такі як виступи, розбризкування 
шва, розшарування та інші дефекти виготовлення, повинні бути виправлені відповідно до ISO 8501-3 
вручну та за допомогою інструментів. У разі нанесення на чистий метал, поверхню слід підготувати до 
стандарту. Sa 2 ½ профілем поверхні 15-25 мкм. Може бути нанесений на високонасичені цинком грунтовані 
поверхні.

При необхідності (максимальний інтервал перекриття ґрунтів) ґрунтовані поверхні можуть бути 
шліфовані за допомогою наждачного паперу або схожого інструменту.

Для вибору відповідних ґрунтів звертайтесь до офіційних представників «Akis Boy»a на території 
України. 

ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° C вище точки роси!

ДЕТАЛІ ПРИ НАНЕСЕННІ

Розпилювач: Може наноситися безповітряним розпилювачем для професійного використання  із розміром 
сопла 0,011 - 0,013 і кутом розпилення 40-80 °, або пневматичним розпилювачем з 1,5 - 1,8 – соплом. 
Пензель:  Може використовуватися для невеликих ділянок або смугового покриття. Для рівномірної товщини 
використовуйте постійний тиск в одному напрямку. Можливе нанесення в декілька шарів.
Валик : Може використовуватися для невеликих ділянок або смугового покриття. Для рівномірної товщини 
використовуйте постійний тиск в одному напрямку. Можливе нанесення в декілька шарів.
Розчинник: Після змішування можна використовувати розчинник  «ADMIRAL» Bronze Cell. Для повітряного 
розпилення використовуйте  15-20% розчинника, для безповітряного розпилення  5-15% розчинника.

5±2 GU



протягом
УМОВИ НАНЕСЕННЯ
                                                     Навколишнє середовище         Матеріал         Поверхня        Відносна вологість
Мінімум                                              4°C                          4°C      4°C                          %0
Максимум                                              32°C                         35°C    35°C                         %80

ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° C вище точки роси. 
Сушка продукту не відбувається при температурі нижче 10°C.

ЧАС ВИСИХАННЯ
                                                                                         23°C
На прилипання пилу                                                    45-90 хвилин               
На дотик                                                                 90-180 хвилин         
Повне висихання (з сушкою)        Поверхню слід витримати при 23 ° С протягом 2 годин,  
                                                                                                  2 години сушіння в печі при 200 ° С. Під час сушіння 
                                                                                                    в печі температуру слід підвищувати поступово.

* Час висихання вимірюється відповідно до стандарту ASTM D1640.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

Вага тари:                            1/1, 3/1, 4/1, 15/1 Кг

Умови зберігання:             5°-43°C температура в приміщенні та відносна вологість повітря   0-95%, 
                                                           без попадання прямих сонячних променів.

Термін придатності:             12 місяців 24°C

 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
•     Для кращого захисту від корозії рекомендується нанесення на ґрунтовані поверхні 
•     Цей продукт не призначений для агресивного хімічних навантажень. При впливі хімічних 
      речовин можливе знебарвлення або розпад продукту. 

Лютий 2017 р. 
Згідно досліджень, технічні дані, що містяться в цьому документі, є достовірними і точними на дату публікації і можуть бути змінені 
без попереднього повідомлення. Користувачі повинні зв'язатися з офіційними представниками компанії «Akiş Boya» на території 
України – «Aspect-Solution Ukraine», щоб перевірити правильність та достовірність вказаної інформації. Ми гарантуємо нашим 
продуктам відповідність контролю якості Akiş Boya. Admiral® є зареєстрованою торговою маркою Akiş Boya

www.aspect-solution.com.ua


