PEGANOX
OPIS
PEGANOX jest produktem wodorozcieńczalnym na bazie modyfikowanego kopolimeru
akrylowego. Produkt zawiera pigmenty antykorozyjne oraz jest wolny od chromianów i ołowiu.
GŁOWNE WŁAŚCIWOŚCI
Wodoodporna- elastyczna (200 %) – odporna na uderzenia – nie zawiera ołowiu.
Doskonała ochrona przed rdzą, czynnikami pogodowymi oraz wieloma chemikaliami.
ZALECANE UŻYCIE
PEGANOX może być stosowany na wiele różnych podłoży, jak: skorodowana, nowa lub
wypiaskowana stal, powierzchnie galwanizowane (ocynkowane), aluminium, miedź, ołów,
PEGANOX przewidziany jest do nakładania pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym.
PEGANOX może być nakładany bezpośrednio na dokładnie oczyszczone, nieuszkodzone
powierzchnie metalowe.
PEGANOX zapewnia ochronę antykorozyjną w ciężkich warunkach przemysłowych.
DANE TECHNICZNE
Połysk:
Kolor:
Gęstość:
Zawartość składników stałych:
Rekomendowana grubość warstwy:
Temperatura zapłonu:
Zawartość VOC:
Zawartość w produkcie gotowym do
użycia:
Kategoria:
Limity EU:
Czasy schnięcia
W dotyku:
Do użytku:
Do przemalowania:
Pełna twardość:
Zużycie
Teoretyczne:
Praktyczne:

Pół-połysk(60°: ok. 20%)
Zgodnie z kartą kolorów
1,2g/cm³
objętościowo:± 48%
wagowo: ± 58%
na mokro: ± 165 μm (około: 200 g/m²)
na sucho: ± 80 μm (okolo: 200 g/m²)
zaleca się nałożenie 2 warstw
Produkt niepalny
15 g/l max.
15 g/l max.
A/i
140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

20°C/wilgotność 50%r.h.
± 1h
±2h
Min. 6h
± 2 dni

2 warstwy min. 200g/m2 (5m2/kg)
Praktyczne zużycie zależy od wielu czynników takich jak porowatość
podłoża oraz straty podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Należy zastosować jedną ze standardowych metody przygotowania zardzewiałych powierzchni:
min. Sa2 - w przypadku piaskowania,
min. St2 - w przypadku szczotkowania
lub zastosować mycie wysokociśnieniowe min. 600 bar.
Powierzchnia przed aplikacją musi być odtłuszczona, wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.
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Informacje tutaj zawarte podane są w dobrej wierze. Pomimo tego, jako że proces aplikacji produktu jest poza naszą
kontrolą
N.V. Martin Mathys S.A. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać
ze stosowania tych produktów.
Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych bez powiadomienia.

PEGANOX
PRZED UŻYCIEM
Aby zapewnić jednorodność materiału Noxyde należy zamieszać przed każdym użyciem.
APLIKACJA
Pędzel:
Wałek:
Natrysk
bezpowietrzny:
Rozpuszczalnik:
Uwagi:

Nie rozcieńczać
Nie rozcieńczać
Dysza: 11 - 13 / Ciśnienie: 220 bar.
Rozcieńczony max. 3% z wodą
Woda
Podczas pracy w pomieszczeniach zapewnić dobra wentylację.
Podczas przerw w pracy dysza oraz pistolet umieścić w wodzie.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE PODCZAS APLIKACJI
Temperatura pomiędzy 8 a 55°C / Wilgotność powietrza max. 80% R.H. Temperatura podłoża
minimum 5oC powyżej punktu rosy.
UWAGI
Na bardzo gładkich powierzchniach należy użyć podkład poprawiający przyczepność
Galvaprim lub Pegalink.
BEZPIECZEŃSTWO
Zapoznaj się z kartą informacji technicznej oraz informacjami na puszce.
OKRES PRZYDATNOŚCI / WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Okres przydatności wynosi 2 lata od daty produkcji w zamkniętym pojemniku jeżeli produkt był
przechowywany w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie bezpośrednio na
słońcu, w temperaturach pomiędzy 5° a 35°C.
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