
POLITEK  Гальвано-алюмінієвий 1К Ґрунт F2220
Опис продукту: 
Гальвано-алюмінієвий 1К ґрунт використовують на всіх
металевих поверхнях (сталь, оцинковані поверхні, алюміній 
тощо). Він може бути використаний при виготовлені різних типів 
обладнання, виробництві суден, автомобілебудуванні, важкій 
металургії та виробництві сільськогосподарського обладнання. 
Продукт також можна використовувати в місцях з підвищеною 
вологістю (теплицях). Легкий в нанесенні та шліфуванні. 
Має високий антикорозійний захист.
Поверхні для нанесення:
•  Алюмінієві поверхні                                                
•  Оцинковані поверхні                                                 
•  Усі види металевих поверхонь                        
                     
Підготовка поверхні: 
Поверхню на яку потрібно нанести продукт, слід очистити від забруднення, 
силікону та жирів за допомогою T 5230 Politek®, щоб забезпечити кращу адгезію. 
Перед нанесенням ґрунта поверхня має бути сухою. Можливе нанесення в 2-3 шари. 
Нанесення значно більшої кількості шарів може спричинити зменшення адгезії. 
Рекомендована товщина 45-50 мкм. При кімнатній температурі через 30-40 хвилин 
готовий до шліфування. 

Змішування:
100 частин ґрунту / 50 частин целюлозного розчинника.
Ретельно перемішуйте суміш для отримання однорідної маси.

Технічні характеристики:

 Метод наненсення:                                                      Фарборозпилювач

 Сопло пістолета:                                                           1.3-1.8 мм

 Тиск при нанесенні:                                                     3-4 Бар 

 В’язкість DIN CUP 4/20°C:                                           20-22 секунд

 Кількість шарів:                                                             2-3 шари

 Колір:                                                                    Сірий

 Рекомендована товщина                                   45-50 мкм
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Особливості використання:
На 100 одиниць Ґрунту 50 одиниць целюлозного розчинника. Нанесення 
класичним розпилювачем з соплом 1,3-1,8. Ґрунт наноситься 2-3 шарами 
(45-50 мкм). Час висихання залежить від температури навколишнього 
середовища та вологості. Готовий до шліфування за 30-40 хвилин. 

Час висихання:

Випаровування розчинника 20 ° C               10 хвилин

Сухий 20 ° C                                                                    30-40  хвилин

Шліфування:
Ручна  шліфовка: Р600-Р800
Шліфовка електроінструментом: Р320-Р400
Шліфування через (20С°): 35-40 хвилин

Термін придатності:
Мінімум 1 рік в закритій тарі при температурі від +5°С до +20°С

Техніка безпеки:
Будь-ласка ознайомитись з інформацією на етикетці.  
Під час нанесення продукту вдягайте відповідне захисне обладнання та окуляри. 
В робочих приміщеннях необхідно забезпечити хорошу вентиляцію повітря. 
 

Офіційний імпортер в Україні
ТОВ «АСПЕКТ СОЛЮШН УКРАЇНА»
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