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Hliník-sprej A-100

vynikajúca protikorózna ochrana | odolný proti abrázii

WEICON Hliník-sprej A-100 je oteruvzdorný, odolný proti mnohým 
riedeným kyselinám a lúhom a proti klimatickým vplyvom. Obsahuje 
hliníkové pigmenty s čistotou cca. 99,5%.

WEICON Hliník-sprej A-100 ponúka vysoko kvalitnú protikoróznu 
ochranu pre všetky kovové povrchy.

WEICON Hliník-sprej A-100 je možné použiť v oblasti chladenia 
a ventilácie, vo vykurovacích systémoch, na potrubiach a 
skriniach strojov, na sklolaminátových dieloch karosérií, pri 
stavbe modelov, v reklame, pri výrobe hračiek a v mnohých 
ďalších oblastiach.

Oblasť použitia exteriér a interiér

Pojivo akrylátová živica

Pigment hliníkové pigmenty

Čistota pigmentu cca. 99,5% Al

Podiel kovov v suchej vrstve 43 %

Merná hmotnosť g/cm3 0,9 - 1,0 g/cm³

Doporučený základný náter Zinkový sprej

Teplota pre spracovanie +5 až +35, optimálna teplota +18 až +35°C

Spotreba pri 1,5x prekrytí do kríža 120 ml/m²

Hrúbka vrstvy pri 1,5x prekrytí do kríža 25 -35 µm

Suchý na dotyk po 10 min.

Vytvrdnutie po 4 - 6 hod.

Prelakovateľný po 4 - 6 hod.

Oteruvzdorný áno

Mriežková skúška DIN 53151/ISO 2409            hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1

Vrchný náter nie je potrebné

Doba skladovania 24 mesiacov

Teplotná odolnosť -50 až +800°C*

ISSA-Code 53.402.42

IMPA-Code 450814

*Nie je odolný proti oderu od +350°C

Predúprava povrchu
Vyčistite a odmastite povrchy pomocou WEICON Čistič povrchov.

Spracovanie
Nádobu pred použitím potriasť, až kým nebude zreteľne počuť 
miešaciu guličku. Nastriekajte rovnomerne do kríža vo vzdialenosti 
približne 25 cm a pri izbovej teplote (približne +20°C). Suchý na 
dotyk po cca 10 min. a úplne vytvrdnutý po cca 4 - 6 hod.

Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným 
žiarením a teplotami nad +50oC.

Bezpečnosť a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON produktami je nutné dodržať fyzikálne, 
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a 
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných 
údajov.

Dostupné veľkosti balenia
11050400 Hliník-sprej A-100, 400 ml

Farebný odtieň hliníková metalíza, matná

Skúška soľnou hmlou DIN EN ISO 1519                                           žiadne vlasové trhliny

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a 
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov 
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je
vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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