FRAME FINISH

versie: FF 0920091

Eigenschappen








Zwarte Glanslak
Sneldrogend
Op alkydhars basis
Uitstekend vloeiend vermogen
Zeer goede dekking
Stoot- en slagvast
Goed doseerbaar

Omschrijving
Frame Finish is een sneldrogende zwarte glanslak op basis van alkydharsen. Het product heeft een
zeer goede dekking, is stoot- en slagvast en is goed doseerbaar. Frame Finish is uitstekend geschikt
voor industriële toepassingen zoals chassis, machines, landbouwwerktuigen, container- en
staalbouw en daar waar snelle droging vereist is.

Algemeen
Verpakking
Bestelcode (kleur)
Artikelcode

Aërosol 500 ml
231 (zwarte glanslak (ral: 9011))
02.3131

FRAME FINISH
Basis

Alkydhars en speciale pigmenten

Volumieke massa c.q.
dichtheid

780 kg/m³

Consistentie

Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)

Oplosmiddelen

Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen

Vlampunt

< 0 °C

versie: FF 0920091

Temperatuurbestendigheid -20 °C tot +100 °C
Goed
UV-bestendigheid
Waterbestendigheid

Goed

Oplosmiddelbestendigheid Redelijk
+15 °C tot +35 °C
Verwerkingscondities
Soort ondergrond

Metalen ondergronden en oude intacte verflagen

Voorbereiding van de
ondergrond

Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergrond schuren. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol
of Seal and Bond Remover.

Methode van aanbrengen

Spuitbus minimaal 2 minuten goed schudden voor gebruik. Spuitafstand ± 20cm. Eerste laag dun
voorspuiten. Aanbrengen in twee kruislagen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen minimaal 5
minuten en maximaal 4 uur laten uitdampen. Wil men na 4 uur nog een laag spuiten, dan moet het
product eerst volledig doorharden om opbranden te voorkomen. Na gebruik bus omkeren en
ventiel schoonspuiten.

Stofdroog

± 15 minuten (20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Doorhardingssnelheid

± 7 dagen (20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Aanbevolen laagdikte

Minimaal 95µ (nat)
Minimaal 40µ (droog)

Reiniging materialen

Met Innotec Multisol

Reiniging handen

Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid

2 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities

Koel en droog bewaren

Batchcodetype

A

Bijzonderheden

Deze lak is niet geschikt voor rechtstreeks gebruik op non-ferrometaal.
Kleur: Zwart glans (RAL 9011)

