
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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Ürün tarifi:
Su bazlı, hızlı kuruyan yapışma astarı, PU 
bazlı ve düşük sisli astar kaplamalar için.

Uygulama:
İçte ve dışta. Quick & Easy püskürtme sis-
teminde rasyonel astar kaplamalar için. Örn. 
MEGA Quick & Easy 2.0/2.1 gibi HVLP püs-
kürtme cihazları ile ahşap, plastik ve metal 
yüzeylerde uygulama için.

Özellikleri:
• su ile seyreltilebilir 
• düşük sisli ve az kokulu 
• mükemmel yapışma kapasitesi 
• harika kenar kaplaması 
• çok iyi seyir 
• ahşap içerik maddelerini izole eder 
• hızlı kuruma 
• çok iyi zımparalanabilir 
•  DIN EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncağı için 
  uygundur

Bağlayıcı madde:
PU akrilat bazlı

Özgül Ağırlık:
1,35 g/cm³

Parlaklık derecesi:
Mat

Renk tonları:
MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden 
beyaz ve geniş renk tonu yelpazesi.

Paket boyutu:
1,0 l ve 2,5 l

İşleme:
Püskürtme, kullanım öncesi itinayla karıştırın.

Zemin hazırlama:
Zemin kirlenmelerden ve ayırıcı maddelerden 
arındırılmış ve kuru olmalıdır. VOB, Bölüm C, 
DIN 18 363 fıkra 3'ü dikkate alın. Macunlan-
mış yüzeyler tamamıyla kurumuş olmalıdır. 
Eski, sıkı yapışan katları temizleyin ve zımpa-
ralayın. Gevşek eski katları ortadan kaldırın. 
Coil-Coating, toz kaplamalar ve diğer kritik ze-
minlerde bir deneme kaplaması yapılmalıdır. 
Yapışma ardından ızgara kesimi ile DIN EN 
2409 uyarınca kontrol edilmelidir.

Özel notlar:
Yoğun içerikli ahşapları, MEGA 057 Quick & 
Easy Sprey ahşap izole edici astar ile astarla-
yın. Burada yeterince aram kurumaya, müm-
künse gece boyu, dikkat edilmelidir.

Teknik veriler

Seyreltme:
İşlemeye hazırdır (gerekirse suyla).

Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal su ile.

Tüketim:
Yakl. 100–150 ml/m². Kesin tüketim değerleri-
ni objeye göre tespit edin.

Kuruma:
20 °C ve %50 bağıl nemde.
toz bırakmaz:               yakl. 1 saat sonra
dokunacak kadar kuru: yakl. 2 saat sonra.
üzerine işlenebilir/kuru:  yakl. 6–8 saat sonra.
(sentetik reçine boya ile yakl. 16 saat sonra)
Sertleşme:            yakl. 24 saat sonra.            

Püskürtme verileri

MEGA Quick & Easy 2.0/2.1:
Seyreltme: seyreltmeden

HVLP cihazları:
Nozul: No. 3
Basınç: 0,5 bar 
 
Genel notlar

İşleme sıcaklığı:
+5°C'nin altında işlemeyin (ideal aralık 10 - 25 
°C arasıdır). Çiy nemi ve obje sıcaklığına dik-
kat edin. Düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem, 
kurumayı geciktirir ve yüzey bozukluklarına 
neden olur.

Depolama:
Kapalı orijinal kutularda kuru, serin ve donsuz 
depolamada en az 12 aydır.

VDL yönetmeliği uyarınca bileşimi:
Akrilat/PU dispersiyonu, titanyum dioksit, çin-
ko fosfat, talk, su, katkı maddeleri, koruyucu 
madde: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-On

Bertaraf notları:
Bertarafta yasal hükümleri dikkate alın. Atık 
anahtarı 080 112 (sıvı), 170 701 (kuru) 

Tehlike ve güvenlik notları:
Su organizmaları için zararlıdır, etkisi uzun 
vadelidir. Çocukların erişebilmelerini engel-
leyin. İçeriği/kabı yerel şartlar uyarınca ber-
tarafa dâhil edin. İçerdikleri: 1,2-Benzisothi-
azol-3(2H)-On Alerjik reaksiyonlara neden 
olabilir.

Bu ürünün AB sınır değeri:
Ürün kategorisi: A/i
140 g/l VOC (2010)
Bu ürün en fazla 140 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:
BSW30

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!
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Quick & Easy Sprey Multi-Primer


