
Aquaflex
8000-505009-XXX

Produktbeskrivning
Vattenspädbart pastakoncentrat för toning av
vattenspädbara produkter i blandare. - färggivare

Kulör
olika kulörer

Pigmentbas
AY125 - Oxide Yellow

Förpackning
8000-505009-011 - 1 L
8000-505009-030 - 3 L

Förbrukning
Såsom specificeras i formuleringen.

Appliceringstemperatur
15 - 25 °C för underlag, luft och material vid ca 60 % rel.
luftfuktighet.

Verktygsrengöring
Tvätta direkt efter användning med vatten, vid behov
med vanligt diskmedel eller med ST 830.

Lagring
Minsta hållbarhet (MHD) i originalförpackning är 18
månader; lagringstemperatur +5 - +30 °C.
Det går eventuellt att använda produkten även efter
minsta hållbarhetsdatum, men produktegenskaperna
kan skilja sig från nytt material.
Öppnad förpackning måste förslutas väl. Förvarars svalt
men frostfritt.

Avfall
Endast helt tömda burkar kan lämnas för återvinning.
Produktrester måste tas hand om enligt de lokala
föreskrifterna eller enlig EU-avfallsförteckningen: 08 01
12.

Säkerhetsdatablad
Ytterligare uppgifter i säkerhetsdatablad enligt
91/155/EES www.sikkens-wood-coatings.com » Ladda
ner » Säkerhetsdatablad

Varning
Före användning, läs etiketten och
produktinformationen. Även vid arbete med
lacker/lasyrer som har låga utsläpp bör vanliga
skyddsåtgärder vidtas.

VOC-direktiv
Ej märkningspliktig.

Generella instruktioner
Den korrekta basen för den valda kulören måste finnas
till hands och den korrekta kulören väljas. Före varje
toning måste kontrolleras att alla cylindrar är fyllda med
tillräcklig mängd färgkoncentrat!
Färgpastan fylls efter omrörning (ej skakning) i de
avsedda behållarna och fördelas mellan dessa.
Färgpastan måste röras om i doseringsbehållaren flera
gånger dagligen. Behållaren måste skakas minst 2
minuter efter toningen, så att färgkoncentratet blandar
sig väl med basmaterialet. Färgtonen måste kontrolleras.

För att garantera att blandaren arbetar felfritt och att
doseringen blir exakt måste följande underhållsåtgärder
vidtas:
Koncentratnedsmutsningar ska genast tas bort –
blandaren måste hållas ren. Blandarens
rengöringsprogram ska köras och borstbehållaren (om
sådan finns) tömmas och fyllas med nytt
rengöringsmedel. Filtkuddarna (om sådana finns) ska
rengöras dagligen och bytas ut vid behov. Man bör varje
vecka utföra en kontroll för att säkerställa att blandaren
befinner sig i fullt funktionsdugligt skick.
Blandaren måste underhållas regelbundet för att den ska
fungera felfritt.

Information
Toningspastan är avsedd för användning i blandarens
doseringsbehållare.

   

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av
kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och
utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de
ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och
dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpa produkten svarar våra
materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.
Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de
levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte,
är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets
produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan
laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2020-12-18 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood
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