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KARTA KATALOGOWA
UNICERAM 830 _ PODKŁAD WODOROZPUSZCZALNY
1.OPIS:

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna, gruntowa warstwa epoksydowa.

2.ZAKRES STOSOWANIA:

Uniwersalny system gruntowo-powłokowy. Stosowany także jako warstwa gruntowa na naniesione
wcześniej wielokrotne powłoki.
Środek bezrozpuszczalnikowy - stąd też jego przydatność do zastosowań w dziedzinie środków
spożywczych, w zamkniętych pomieszczeniach lub tam gdzie występuje groźba pożaru.

3. WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Dostawy są realizowane na zamówienie klienta, skierowane do naszego BIURA (adres j.w.)
Kolor materiału: białym.
Opakowanie: 2,5L lub 20L

4.STOSUNEK MIESZANIA:

Baza do utwardzacza = 3 : 2, objętościowo.
Technika mieszanie; wymagane jest powolne mieszanie w celu ułatwienia przebiegu reakcji
molekularnej.
Mieszać tylko taką porcję jaką się wymaluje w czasie 2 godz.

5.PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Usunąć wszelkie zanieczyszczenia powierzchni oraz elementy starej farby, grożące odpryśnięciem.
Powierzchnie zaolejone i zatłuszczone zmyć specjalnym odtłuszczaczem (najlepiej CZYŚCIWO
"UNIREP 94).
Piaskowanie nie wymagane.

6.NAKŁADANIE:

Zaleca się nakładanie przy użyciu pistoletu hydrodynamicznego lub pistoletu na sprężone
powietrze. Można też stosować nanoszenie pędzlem dobrej jakości lub rolką (przy czym to ostatnie
daje cieńszą warstwę).
Nigdy nie nakładać przy temperaturze otoczenia powyżej 3°C i wilgotności powietrza powyżej 85%.
Wprawdzie materiał jest dostarczany w postaci gotowej do stosowania jednak w przypadkach
koniecznych można go rozcieńczyć wodą(max. Do 10%).

7.DANE APLIKACYJNE:
Czas użycia
Stan półsuchy (tzw.”suchy dotyk”)
Minimalny czas do nałożenia drugiej warstwy
Maksymalny czas do nałożenia drugiej warstwy
utwardzenie
Pełne utwardzenie chemiczne
Grubość nałożonej warstwy
wydajność

2 godz.
4 godz.
8 godz.
72 godz.
24 godz.
7 dni
90 µm w stanie mokrym
40 µm w stanie suchym
10m²/l przy jednej warstwie grubości
40µm

8.ZALECENIA SPECJALNE:
*
*
*
*

czas przechowywania nieograniczony
podczas nakładania należy zatroszczyć się o dostateczną wentylację;
unikać bezpośredniego (niepotrzebnego) kontaktu ze skórą;
używane do aplikacji narzędzia należy natychmiast umyć w rozcieńczalniku UNIREP SA 65
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9.ATESTY:

EU
* BTTG WIRA nr 27304/040/B z 15.10.90 - nie rozprzestrzenianie się fali ognia
USA
* FDA nr 491/186 z 23.04.91 - dekontaminacja oraz EW/0499
* CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY nr 3100-3/E 198
* US DEPARTAMENT of AGRICULTURE nr CERTIFICATION
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