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TECHNISCHE FICHE
CPP 17 – Finixa Cabine Protect afpelbaar 17l
Omschrijving
Afpelbare deklaag op waterbasis, een wit gepigmenteerde afpelbare deklaag, bedoeld voor
aanwending op spuitcabinewanden, zodat de spuitnevel vlug en gemakkelijk kan verwijderd worden.
Kenmerken en voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Dichte witte laag
Sterke, gemakkelijk afpelbare film met een goede weerstand tegen de meeste verfnevel
Hoe dikker aangebracht, hoe makkelijker te verwijderen
Thixotropisch, hetgeen traanvorming minimaliseert. het product goed roeren voor het aanbrengen
verlaagt de viscositeit en maakt toepassing gemakkelijker.
Niet ontvlambaar, geen toxische problemen
Materiaal roller/spuitpistool/airless/airmix kan met water gereinigd worden, zonder gebruik van
solventen
Economisch
Hittebestending tot 80°C / 176°F

Gebruiksaanwijzing
Het te spuiten oppervlak mag niet poreus zijn, moet goed glad en gereinigd zijn en mag geen spleten
of roest bevatten.
Te verspuiten met airless, airmix, drukvat of bovenbekerpistool
Gebruik met bovenbekerpistool
Gebruik naalddiameter 2.5mm, indien viscositiet te dik, max 3% verdunnen met water.
Zet bij de eerste applicatie 3 lagen. Indien vervuild, overspuiten met 2 nieuwe lagen en dit procédé
desgewenst herhalen.
TIP: 10 lagen pellen makkelijker af dan 5 lagen
Dekking
2 gespoten lagen geven een filmdikte van +-0.1 mm en het verbruik ligt op 5-6m² per liter/laag.
Droogtijd: ongeveer 2 à 3 u bij goede luchtcirculatie en normale kamertemperatuur (20°C)
Opslag en houdbaarheid
Beschermen tegen vorst. Onder deze omstandigheden kan het produkt twee jaar na produktiedatum
bewaard worden.
Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico’s geattendeerd dat het
gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen
zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet
verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk product
hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.
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