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ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

Được thiết kế cho tất cả các loại sơn mài và sửa chữa màu 
của thép không gỉ, để điều chỉnh màu trong các bề mặt thép 
không gỉ xung quanh (kiểm tra màu!).

Chất lượng cao nitro-combi. Bảo hiểm rất tốt. Độ bám dính tuyệt vời trên 
nhiều bề mặt. Dòng chảy tốt, bề mặt nhẵn. Thích hợp cho các ứng dụng 
trong nhà và ngoài trời. Chịu thời tiết, chống ánh sáng, chống tia cực tím. 
Chống trầy xước, chống sốc và va đập. Chịu được dầu động cơ, chất tẩy 
rửa pha loãng v.v ... Làm khô nhanh (Thời gian sấy phụ thuộc vào nhiệt 
độ xung quanh, độ ẩm không khí và độ dày của lớp sơn ứng dụng).

Đối với hoàn thiện sơn mài và sửa chữa thép không gỉ, thích ứng màu 
trong lĩnh vực xung quanh của bề mặt thép không gỉ (kiểm tra màu sắc!). 
Ứng dụng có thể trên hầu hết các bề mặt ví dụ: kim loại, gỗ, thủy tinh, gốm 
sứ, giấy, đá, vv
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DUNG TÍCH

HỘP GIẤY

400 ml
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Hóa chất gốc                                          : Nitro-combi

Màu                                                         : Thép không gỉ bạc

Mùi                                                          : Dung môi

Độ bóng                                                  : Matt: 5-10 đơn vị độ bóng DIN 67530

Hiệu quả                                                 : Xấp xỉ 1,2m2  (400 mL)

Thời gian khô (20 ° C và 50% R.H)     : Xấp xỉ 10 phút (Bụi khô)

Xấp xỉ 30 phút (Khô khi chạm vào)

Xấp xỉ 24 giờ (Có thể được đánh bóng)

Chịu nhiệt độ                                         : Lên đến 80°C
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