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                             CHING-EP-DECKBESCHICHTUNG

2K nátěr 

1. Všeobecné údaje  Pojivo       Registr
    EP 2.3

Popis                                      Ching-EP-vrchní nátěr 
                                               Silnovrstvý 80µm

            EMD 47
                                                
Tužidlo              CHING-EP-tužidlo M 031        
Poměr směsi                          100 : 32
                                               díly hmoty K I : K II 
Druh                                       Silnovrstvý 2K - vrchní nátěr 
Oblast použití                        Jako vrchní nátěr jen pro vnitřní použití v letištních budovách, skladech,

                                    průmyslových halách,chemičkách atd.
Dodávané odstíny                 Odstíny RAL

2.Složení∗

Základ pojiva                         epoxidová pryskyřice
Zaklad pigmentu                    TitaNdioxid, barevné pigmenty, plniče
Ředidlo                                    Aromáty, glykoléter, ester

3.Technická data laku

Stupeň lesku                          5-20                                   viskozita                   30-70               DIN-6-sek.
            Při úhlu 60°

Hustota                                  1,32 ±0,1 g/cm³        doba zpracovatelnosti         6-8 h        v 10 kilovém balení 
                                    při 20 °C

Objem sušiny                        386 cm³/kg                 teoretická spotřeba                                                   
                                                  51 obj.%        
  
Teoretická vydatnost            4,83 m²/ kg                        80µm

Odolnost teplotám                cca 120 °C suché teploty
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     4.   Časy schnutí
      
      TG 1 suchý povrchově                                ca.     1 h                          při 80 µm standardního klimatu
      TG 5 suchý na dotek                                   ca.     8 h                          při 80 µm standardního klimatu
      TG 7 mechanicky zatížitelný                      ca.     24 h                        při 80 µm standardního klimatu

      Přelakovatelné po                                                  24h                        

     Upozornění ke zpracování

Příprava povrchu                               dle DIN EN ISO 12944 základní nátěr 
Natírání                                              formou dodávky
Válečkování                                       formou dodávky, je třeba počítat s minimálními tloušťkami vrstev
Zaplavení                                           ---------
                                                                    
                                                          Cca. DIN - 4 sek.     Přídavek ředidla      Tlak (bar)   Tryska (mm)
Vysokotlaké stříkání                                  30-60                ředidlo EM 01            4-5             1,5-2,5
Airless srříkání                                  formou dodávky       ředidlo EM 01         120-200      0,31-0,51

  cca 3%  
Jiné aplikace                                               ---

Teplota vzduchu/objektu                  min.10°C, max.35°C
Kondenzační teplota                         min. 3°C, pod teplotou vzduchu a objektu
Doporučená síla nátěru                     80 µm

     Jiné

Stabilita skladování                 12 měsíců v originální neotevřené nádobě, skladovat v chladnu ne v mrazu
Další upozornění                      viz registr                                                      *vztaženo na odstín RAL 7032

Naše výrobky doporučujeme na  základě dnešních poznatků. Pro zpracování a použití  našich nátěrových hmot a laků jsou 
směrodatné příslušné normy, pro ochranu proti korozi DIN-EN-ISO  12944 , pokud nejsou  předloženy jiné pokyny ke 
zpracování a materiálu.Skrz všestrannost možnosti použití a zpracování se ovšem nemůže odvodit žádná spojitost.Dokud je 
v tomto technickém listě uvedený produkt část systému,je nutno dbát technickým pravidlům pro celkový postup.Vydáním tohoto 
technického listu ztrácí předešlá vydání svou platnost; prosíme žádejte před použitím nejnovější technický a bezpečnostní list.
 

                                                 Chlud P. 01.08.2007
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