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Açıklama

BOSS Galvaniz sprey hızlı kuruma özelliği ve yüzeye mükemmel tutuşu ile tüm metallere 
koruyucu bir tabaka oluştururken aynı zaman- da metalleri pas ve korozyondan korur.
BOSS Galvaniz sprey tatlı ve tuzlu suya ve +300°C (+572°F)’ye kadar sıcaklığa dayanık- 
lıdır. DIN EN ISO 9227’ye göre yapılan Tuz Püskürtme Testinde, 450 saat sonra bile metal 
parçalar hiçbir korozyon belirtisi göstermemiştir.

Depolama

Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık

Boss ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere 
ve talimatlara uyulmalıdır.

Ambalaj

400mL, sürükleyici gazlı basınçlı sprey. 

Teknik Bilgiler
Renk:
Sıcaklık Dayanımı:
Raf Ömrü:
Birleştirici maddesi:
Pigment
Pigment saflığı
Kuru filmde metal oranı yaklaşık
Özgül ağırlık
Tavsiye edilen primer
İşleme sıcaklığı
1.5 çapraz kaplamadaki tüketim
1.5 çapraz kaplamadaki tabaka kalınlığı
Dokunabilecek şekilde kuruma
Tam sertleşmiş
Üzerinin boyanabilir olma süresi
Aşınma dirençli
Çapraz kesim DIN 53151 / ISO 2409
Tuz sprey testi DIN EN ISO 9227
Mandrel bükme testi DIN EN ISO 1519

RAL 9006, Sıcak daldırma Galvaniz
-50 / +300°C
5 yıl
Alkid reçine
Çinko ve Alüminyum pigmentleri
 %99,5 AL / %94 Çinko
% 51
0,9 - 1,0 g/cm³
Gerekli değil
+5 ile +35°C arası, optimum +18 ile +35°C
150 ml/m²
20 - 40 μm
15 dakika
12 saat
12 saat
Aşınmaya dirençli
GT0 çapraz kesim karakteristikdeğeri
1050 saat
Kılcal çatlak yokl

NOT
Buradaki bilgiler, BOSS INDUSTRIAL laboratuarlarında elde edilmiştir, sadece bilgi amaçlıdır. BOSS INDUSTRIAL in kontrolü altında olmayan metotlardan 
dolayı, elde edilen sonuçların sorumluluğunu BOSS INDUSTRIAL üstüne alamaz. Buradaki ürünün, kullanıcının amacına uygunluğunu belirlemek 
kullanıcının sorumluluğundadır. BOSS INDUSTRIAL, satıştan ve kullanımdan doğan, ticarete uygunluk veya belirli amaca uyum garantisi dahil, ifade veya 
ima edilen bütün garantileri onaylamaz. BOSS INDUSTRIAL, maddi dahil hiçbir zararın sorumluluğunu kabul etme 

Uygulama 

Yüzeyleri temizleyiniz. Kutuyu kullanmadan önce karıştırıcı küreyi duyana kadar çalkalayınız. Sorunsuz püskürtme işlevi için
ürünü oda sıcaklığına getiriniz. Yaklaşık 25 cm mesafeden çarpraz hareketlerle temizlenmiş ve kuru yüzeyin üzerine 
püskürtünüz. Yaklaşık 15 dakika sonra toz tutmayacak kadar kurur. Sonrasında ilgili emniyet hükümlerini yerine getirerek 
çalışır vaziyette de uygulanabilir. Yaklaşık 10-12 saat sonra tamamen sertleşir.


