Dynacoat Extra Speed– D1.08.01
Beskrivelse:

2017-6-19

Dynacoat Extra Speed er en accelerator, udviklet til
at forkorte tørretiden og gennem hærdningen for
Dynacoat’s Clear 9000, kan anvendes til spot og
del reparationer.

Blandeforhold
Clear 9000

Blandepind:

Sprøjtepistol:

Påføring:

2
1
10%
Dynacoat blandepind
No. D1
Dyse:
1.2-1.4 mm

Dynacoat Clear 9000
420 Hærder
Extra Speed

Sprøjtetryk:
1.7-2.2 bar

2 x 1 Lag
Påfør 1 tyndt sammenhængende lag, Afluft i 3 -5 min. og påfør 1
fuldt flydende lag.

Afluftning:

Imellem lagene
Før tørringen

Tørring:

3-5 min ved 20ºC
5-10 min ved 20ºC

Blandet med Extra Speed:
20ºC
Clear 9000
45 min.

60ºC*
20 min.

Enme temperatur

For mere information se det tekniske datablad for klarlakken.
Dynacoat Clear 9000

D1.05.16

Bemærk: Anvend ikke Extra Speed ved en temperature højere end 25 ºC
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Kun til professionel brug
VIGTIGT Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende
lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende.
Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget
ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det
angivne formål.
Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet og
det teknisk datablad, hvis disse er tilgængelige.
Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten
eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet
er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade
forårsaget af brug af produktet.
Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser.
De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt.
Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling.
Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes.
Varemærker nævnt i dette datablad tilhører Akzo Nobel.
Hovedkontor
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com
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