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Capalac Elektrostatik-Additiv
Добавка для електростатичного розпилення Capalac
Alkydharzlacke.

Опис продукту

Добавка для підвищення провідності і в'язкості Capalac Alkydharzlacke, за винятком водно-
емульгованої алкідної смоли для електростатичного розпилення.

Сфера застосування

■ підвищує провідність
■ забезпечує рівномірне нанесення покриття шляхом зниження поверхневого натягу
■ покращує проникаючу здатність і перекриття кутів
■ розчинник для регулювання в'язкості при розпиленні

Властивості

Соединение аммония и растворителей.В’яжуче

1 лУпаковка/Розмір тари

У прохолодному місці, але не на морозі, в щільно закритій упаковці.Зберігання

■ Щільність: бл. 0,87 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Capalac Elektrostatik-Additiv змішати з лаком в кількості 10% від об'єму. При необхідності
додайте матеріал Disbon 419 Verdünner для подальшого регулювання в'язкості. Не
використовуйте інші розчинники, так як в іншому випадку може виникнути підвищений опір
потоку.

Підготовка матеріалу

Попередні покриття повинні бути повністю сухими.Вказівки
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Примітки

Горючий.
Шкідливий при вдиханні, при контакті зі шкірою і при ковтанні. Викликає сильні опіки.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати контейнер щільно закритим в добре
провітрюваному місці. Берегти від джерел займання - не курити.
При потраплянні в очі негайно промити великою кількістю води і звернутися за медичною
допомогою. Після контакту зі шкірою негайно промийте великою кількістю води з милом.
Не допускайте потрапляння в каналізацію / воду або грунт. Прийміть заходи проти
електростатичного заряду. Носіть відповідний захисний одяг, рукавички і засоби захисту очей /
обличчя. У разі нещасного випадку або якщо Ви погано себе почуваєте, негайно зверніться до
лікаря (покажіть етикетку, якщо це можливо). Використовуйте тільки в добре провітрюваних
приміщеннях.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Тільки порожні контейнери для переробки. Утилізуйте контейнери із залишками в місці збору
старих покриттів.

Утилізація

Продукт не підпадає під дію директиви про ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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