Techniche Data Sheet n°

0433-NL

HULPSTOFFEN

00743 - THINNER AUTOREFINISHING LOW
V.O.C.

1000 ml +
400-500 ml

OMSCHRIJVING
Mengsel van oplosmiddelen voor een lager V.O.C.

GEBRUIK
Om een twee laags BSB basecoat te verdunnen.

EIGENSCHAPPEN
ALLEEN VOOR BSB:

VOC-uitstoot vermindering in de atmosfeer.

Verbetering van de dekracht en verminderen van basecoat.

Reduceren van oplosmiddelen in de atmosfeer.

Speciaal voor het gebruik met HVLP spuitpistolen.

APPLICATIE
Spuit aplicatie
Mengverhouding:
BSB uni kleuren
00743 THINNER AUTOREFINISHING LOW VOC

volume
1000 delen
400-500 delen

BSB Metallic and mica kleuren
00743 THINNER AUTOREFINISHING LOW VOC

1000 delen
500 delen

Spuit viscositeit bij 20°C: 20 - 22” DIN 4
Ø Luchtkap: 1.2 - 1.5 mm (traditioneel pistool); 1.3 mm (HVLP pistool)
Luchtdruk: 4 Atm (traditioneel pistool); 2 -2.5 Atm (HVLP pistool)
Aantal lagen: 2 normaal + 1 lighte
Na 30 - 40 min. flash-off bij 20°C, kan de blanke lak aangebracht worden.
Opmerking: voor verdere informatie zie het TDS n° 0018 voor BSB Basecoat.
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