H 2602

Technical Data Sheet

Suncoat H 2602
CHARAKTERYSTYKA:
Lakier Suncoat H 2602 do nadruku na bazie wody. Oferuje bardzo dobry efekt satyny, szybkie
schnięcie, bardzo dobre wlaściwości blokowania wilgoci i magazynowania.

PRODUKT STANDARTOWY:
SUNCOAT

H 2602/55

55 sekund

SUNCOAT

H 2632/35

35 sekund

WŁAŚCIWOŚCI H 2602:


Bardzo dobry efekt satyny (w zależności od podłoża)



Szybkie schnięcie



Dobre właściwości blokowania wilgoci i bardzo dobre właściwości magazynowania.



Nadaje się do nadkładania dwustronnego (w zależności od podłoża)



Bardzo dobra odporność na ścieranie



Wysoka odporność na zgrzewanie



Brak żółknięcia (w zależności od podłoża)



Nadaje się do papieru i kartonu



Znikomy zapach w trakcie nakładania, wyschnięta powłoka bezzapachowa, nadaje się do
pakowania żywności (brak bezpośredniego kontaktu)



Dobra kleistość z zastosowaniem klejów dyspersyjnych (należy przeprowadzić testy dla danego
produktu), dobra kleistość z zastosowaniem stapiania (należy przeprowadzić testy dla danego
produktu)
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OZNAKOWANIE:
Nie zawiera substancji ani środków niebezpiecznych w rozumieniu Dyrektyw Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej 67/548/EWG i 1999/45/EWG. Arkusz bezpieczeństwa produktu jest dostępny na
życzenie.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:
Lakier SUNCOAT jest dostępny w opakowaniach jednorazowych 25 kg i 200 kg lub w opakowaniach
wielorazowych 600 kg i 1000 kg. Na życzenie możemy zaoferować kurek spustowy do opakowań
wielorazowych.

INFORMACJE OGÓLNE:
Produkty należy rozmieszać przed użyciem.
Chronić produkty przed mrozem. Zamrożone produkty należy powoli i ostrożnie ogrzewać (nie
podgrzewać) i dobrze wymieszać przed zastosowaniem.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas pokrywania farb zawierających wrażliwe pigmenty
o słabej odporności na amoniak i alkohol (rozpuszczalniki). Prosimy stosować farby o odpowiedniej
odporności.
Gwarantowany okres trwałości to 6 miesięcy od dnia dostawy.
Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazuje się w dobrej wierze i w oparciu o
doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być
uznawane za prawnie wiążące.
Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem
technicznym.
Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

