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Zaponlack 10026
Abpolierwasser S 68

Zaponlack 10026

Abpolierwasser S 68

Productomschrijving

Productomschrijving

Zaponlack 10026 is een dunvloeibaar product op
basis van hoogvisceuze nitro-cellulose. Het geringe
vastestofgehalte maakt het aanbrengen van zeer
dunne beschermfilm mogelijk.

Waterige, siliconenhoudende vloeistof voor de
afsluitende behandeling in de polijst- en poetsbehandeling. Verleent het oppervlak waterafstotende
eigenschappen en een bijzondere gladheid.

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

Zaponlack 10026 beschermt gepolijste kleur- of
blanke metaaloppervlakken zoals b.v. koper, messing, zilver, of chroom tegen het “aanlopen”. Niet
geschikt voor ijzer of staal, omdat het geen roestwerende werking heeft.

Abpolierwasser S 68 wordt voor het verwijderen
van politoeren op hoogglansoppervlakken en voor
het reinigen van gelakte oppervlakken ingezet.
Ondergrond
Alle gelakte oppervlakken.

Ondergrond
Gepolijste kleur- of blankemetaaloppervlakken, b.v.
koper, messing, zilver, chroom e.a.
Voorbehandeling

Verwerking
Een pluisvrije lap (prop) met Abpolierwasser S 68
goed bevochtigen en met lichte druk in draaiende
beweging het lakoppervlak afwrijven.

De ondergrond moet vetvrij, droog en zuiver zijn.
Verdunner
Naar behoefte kan Celluloselack-Verdünner 10063
ingezet worden.
Verwerking
De te bedekken, gepolijste metaaloppervlakken
moeten droog, schoon, vet- en olievrij en vrij van
vingerafdrukken zijn en kunnen met Zaponlack
10026 door spuiten- kwasten of dompel gelakt
worden. De luchtvochtigheid moet gedurende het
lakken niet boven de 65% zijn, om een aanlopen
van de lakfilm te voorkomen. Een lichte opwarming
van het te lakken metaalobject heeft een gunstige
invloed op het lakresultaat.
Droogtijd
(bij 20 °C kamertemperatuur,
65 % relatieve luchtvochtigheid)
ca. 1 uur
Productgegevens
Verpakkingseenheden
Viscos. bij lever. DIN 4 mm
Houdbaarheid in afgesloten
originele verpakking

1l
ca. 11 sec.
ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt
u opvragen op ons website www.zweihorn.com
of bij ons bestellen.
Bijzondere raadgevingen
Zaponlack 10026 kan met Colorkonzentraten CK
lazurend ingekleurd worden.
Let op: product mag niet in de riolering geloosd
worden.
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Productgegevens
Verpakkingseenheid
Houdbaarheid in afgesloten
originele verpakking

1 l, 5 l
ca. 1 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt
u opvragen op ons website www.zweihorn.com
of bij ons bestellen.
Bijzondere raadgevingen
Abpolierwasser S 68 is gevoelig voor vorst.
Niet onder 5 °C opslaan en vervoere.
Product is siliconenhoudend.
Let op: product mag niet in de riolering
geloosd worden.

