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Aluminium Blank spray

Beskrivelse: Kema AL-800 giver metaller en katodisk rustbeskyttelse, dette gælder kun i et korrosivt miljø, (ved tilstedeværelse af
en elektrolyt, f. eks fugt), og er hurtig og effektiv at påføre.
På grund af det meget høje indhold af aluminiumspartikler, som bindes til overfladen, gives en langtidsholdbar rustbeskyttelse,
der er uovertruffen.
Er særdeles velegnet til efterbehandling af f.eks. svejsesømme, hvor der ikke skal efterbehandles med maling.
Binder på alle metaloverflader og forhindrer korrosion.
Giver en blank overflade med høj glans.
Egenskaber:
 til svejsesømme
 mod korrosion
 modstår varme op til +800°C
 færdigblandet - hurtigtørrende
 langtidsbeskytter metaloverflader
 99,5% rent aluminium
Anvendelse: AL-800 påføres en ren og tør overflade, der er fri for fedt og løstsiddende rust. AL-800 påføres i krydsbevægelser
med en afstand af 25-30 cm.
Overfladen kan med fordel afrenses med MA-4000 inden AL-800 påføres.
Efter brug rengøres dysen, ved at vende dåsen på hovedet og spraye nogle få sekunder.

Tekniske data:
Varenummer/forpakning:
Vægt:
Drivmiddel:
Varmebestandig indtil
Farve:
Anbefalet lagtykkelse
Støvtørefter

01415 500 ml. spray
325 g
propan/butan
800°C
spejlblank aluminium
2-3 lag
45 minutter

Malkode 4-3(1993) Produktet indeholder lavtkogende væsker. Anvendes der åndedrætsværn skal det være luftforsynet

Yderst brandfarligt. Irriterer åndedrætsorganerne.
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk
fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Undgå
indånding af dampe/aerosoltåger.
Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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