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Rapid astar

Ürün tarifi:
Açık ve kapalı alanda üniversal kullanım için
plastik bazlı hızlı kuruyan yapışma astarı.
Uygulama:
İçte ve dışta. Örn. çinko, alüminyum, eloksallı
alüminyum, bakır, V2A çelik, sert PVC, polyester, ahşap, toz kaplamalı ve Coil-Coiting yapı
parçaları gibi en farklı zeminleri hızlı ve güvenli
bir şekilde astarlamak için. Demir ve sıcak su
radyatörlerinde kullanımda gerekli pasa karşı
koruma için MEGA 009 Rapid astar, korozyona
karşı koruyucu aktif pigmentlerle donatılmıştır.
Özellikleri:
• çok iyi yapışma
• yüksek kaplama kapasitesi
• sorunsuz seyir
• hava şartlarına dayanıklı
• üniversal kullanılabilir
• hızlı kuruma
• nitrojene dayanıklı
• aktif korozyona karşı korumalı
• akrilik, sentetik reçine ve nitro boyalar ile
üzerine işlenebilir
• 2K boyalar ile en erken 48 saat sonra
üzerine işlenebilir
Bağlayıcı madde temeli:
Plastik bazlı özel bağlayıcı madde
Özgül Ağırlık:
1,44 g/cm³
Parlaklık derecesi:
İpek matı
Renk tonu:
Beyaz

İşleme:
Rulo ile sürme ve fırçayla sürme.
İşleme (sprey kutu):
Sprey kutusunun kapağını çıkarın. Kullanım öncesi, karıştırma bilyesinin hareket sesini duyana kadar kutuyu iyice çalkalayın. Bunun dışında
işleme sırasında da en az 1–2 dakika daha çalkalayın. İçeriği, yakl. 25 cm mesafeden çapraz
şekilde püskürtün ve böylece örtü ve damlaları
önleyin. Kullanım sonrası kutuyu çevirin ve valfi
2–3 saniye boyunca püskürterek boşaltın. Ilık
ve sıcak yüzeylerin üzerine püskürtmeyin.
Dikkat:
Uyumluluğu kontrol etmek için deneme kaplaması yapın.
Zemin hazırlama:
Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır. Gres,
yağ veya kir gibi kirlenmeleri uygun malzemelerle mümkün olduğu kadar ortadan kaldırın.
Tüm sıkı yapışan katları iyice zımparalayın.
Demir: İtinayla pasını giderin.
Çelik: İcab. demir oksitleri iyice ortadan kaldırın.
Çinko: Amonyaklı yüzey aktif madde ile temizleyin ve MEGA 009 Rapid astarı 2 defa sürün.
Alüminyum: Mevcut oksit ve korozyon katmanları ortadan kalkana kadar iyice zımparalayın ve en fazla 6 saat içerisinde astarlayın.
Toz ve Coil-Coating kaplamaları: Bir zımpara
keçesi ile zımparalayın ve nitro seyreltici ile tekrar temizleyin. Deneme katmanı yapın.
Ham ahşap: Dışta MEGA 242 Protect ahşap
koruma emprenye ile astarlayın.
Sert plastikler: Uyumluluğa yönelik kontrol
edin.

Teknik veriler
Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal MEGA 902 üniversal
seyrelticiyle.
Tüketim:
Yakl. 120–160 ml/m³
Yakl. 1,5–2 m², sprey kutusu başı
Kuruma (sürme kalitesi):
20 °C ve %50 bağıl nemde.
Kupkuru: yakl. 30 dk. sonra üzerine işlenebilir
Kendisiyle: yakl. 2–3 saat sonra üzerine
işlenebilir
Diğerleriyle: 6–8 saat sonra
2K boyalarla: en az 48 saat
Kuruma (sprey):
20 °C / %60 bağıl nemde:
Kupkuru: 1–2 saat sonra
Üzerine boyanabilir: 6–8 saat sonra
İşleme sıcaklığı:
+5 °C'nin altında işlemeyin. Çiy nemi ve obje
sıcaklığına dikkat edin. Düşük sıcaklık ve/veya
yüksek nem, kurumayı geciktirir ve yüzey bozukluklarına neden olur.
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Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.
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Paket boyutu:
2,5 l ve 400 ml sprey kutu

Rapid astar

Genel notlar
Depolama:
Serin ve kuru depolayın. İdeal sıcaklık: 10–25
°C. Raf ömrü: Orijinal kapalı kutuda üretim tarihi
itibarıyla 3 yıl. Açılmış ambalajları iyice kapatılmış bir şekilde muhafaza edin ve kısa sürede
tüketin.
Bertaraf notları:
İçeriğin/haznenin bertarafı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası şartlar uyarınca yapılmalıdır.
Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Artıklı kutuları, eski boya toplama yerine teslim edin.
Bu ürünün AB sınır değeri
(sürme kalitesi):
Ürün kategorisi: A/i
500 g/l VOC (2010)
Bu ürün en fazla 500 g/l VOC içermektedir
GISCODE (sürme kalitesi):
BSL50
Tehlike notları (sürme kalitesi):
Sıvı ve buhar alevlenir. Uyku getirebilir ve sersemliğe neden olabilir. Su organizmaları için
zararlıdır, etkisi uzun vadelidir. Tekrarlanan temas, kuru ve çatlaklı cilde neden olabilir.
Güvenlik notları (sürme kalitesi):
Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun.

Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Isıdan,
sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak
tutun. Tütün ürünleri tüketmeyin. Sadece açık
alanda veya iyi bir şekilde havalandırılmış kapalı alanlarda kullanın. Yangın durumunda:
Söndürme için kuru söndürme tozu veya kum
kullanın. İyice havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı iyice kapalı tutun. İçeriği/kabı
endüstriyel yakma tesisine verin. İçerdikleri:
Hidrokarbonlar, C9, aromatik bileşikler
Tehlike notları (sprey kutu):
Aşırı derecede alevlenir aerosol. Kap, basınç
altındadır. Isındığında çatlayabilir. Ağır göz
tahrişine neden olmaktadır. Uyku getirebilir ve
sersemliğe neden olabilir. Su organizmaları için
zararlıdır, etkisi uzun vadelidir. Tekrarlanan temas, kuru ve çatlaklı cilde neden olabilir.

GÖZLERLE TEMASTA: Birkaç dakika itinayla
su ile durulayın. Mümkünse ve var ise kontakt
lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. İyice
havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı
iyice kapalı tutun. Güneş ışınlarına karşı koruyun. 50 °C/122 °F üzeri sıcaklıklara maruz
bırakmayın. İçeriği/kabı endüstriyel yakma tesisine verin. İçerdikleri: Aseton
İlave bilgiler (sprey kutu):
Yeterince havalandırma olmadığında patlama
tehlikeli karışımlar mümkündür.
İtici gaz:
DME
Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Güvenlik notları (sprey kutu):
Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı ve
işaretleme etiketi yanınızda bulundurun. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Isıdan, sıcak
yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve
diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Tütün ürünleri tüketmeyin. Açık alevin veya diğer
ateşleme kaynakların üzerine püskürtmeyin.
Delmeyin ve yakmayın, kullanım sonrası dahi.
Kullanım sonrası ellerinizi iyice yıkayın. Sadece
açık alanda veya iyi bir şekilde havalandırılmış
kapalı alanlarda kullanın. Koruyucu eldivenler
ve göz koruması/yüz koruması kullanın.
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