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ДОЗУВАННЯ

Акрилова фарба QUICKLINE® QDG - це двокомпонентні акрилові фарби з доброю
ефективністю покриття та відмінним прямим блиском, придатні для ремонтних робіт будьякого типу.
Готовий колір:
QDG-xxxx Quickline Одностадійна фарба
Затверджувачі:
QH-2310 Quickline Затверджувач MS для одностадійних фарб - Швидкий
(до 25°C)
QH-2310 Quickline Затверджувач MS для одностадійних фарб Стандартний (25 - 35°C)
QS-5210
Quickline Розчинник MS – Швидкий
(15 - 25°C) QSРозчинники:
5220 Quickline Розчинник MS – Стандартний (20 - 30°C) QS-5230
Quickline Розчинник MS – Повільний (25 - 35°C)
Quickline 2K Наповнювальний ґрунт QP-3405/3407 або Епоксидний ґрунт QP-3200
Існуючі лакофарбові покриття в доброму стані
Шліфування вручну, або на
Шліфування вручну,
обладнанні, сухе:
вологе: P800
P400 або дрібніше
Для очищення поверхні використати відповідний засіб для видалення забруднень марки
Quickline. Після очищення ретельно висушити всі поверхні, призначені для нанесення засобу.
За об'ємом:
2 частини
1 частина
0.3 частини

Фарба акрилова QDG-xxxx
Затверджувач QH-2310/2320
Розчинник QS-5210/5220/5230

НАНЕСЕННЯ

Строк придатності суміші за
2 - 3 години
температури 20oC:
Пістолет звичайний Насадка 1,2 – 1,4 мм, тиск – відповідно до рекомендацій виробника
HVLP /
Відповідний
пістолет:

Насадка 1,2 – 1,4 мм, Тиск – відповідно до рекомендацій виробника

ШАРИ
Наносити 2 одинарні шари, до отримання 40 – 45 мкм сухого шару

ВИПАРЮВАННЯ
Між нанесенням шарів чекати 5-10 хвилин за температури 20ºC

СУШІННЯ

Сушіння на повітрі, за температури 20°C
Висихання від пилу
15 хв.
Полірування / наступні дії
12 год.
Прогрівання в камері, за 60°C
Наскрізне висихання
Полірування / подальша праця

30 хв.
Після вистигання елементу

* Слід враховувати час очікування на досягнення вказаної температури елементу, що
прогрівається
ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ПРОЦЕСУ
Вимити всі елементи обладнання відразу ж після закінчення нанесення засобу, з допомогою відповідного
розчинника MS Quickline. Відходи утилізувати згідно з діючими правилами.

Продукти, вказані в цьому документі, призначені для професійного використання у виробничих
системах. Продукти не дозволяється використовувати іншим способом, ніж це описано. Відомості, що
містяться в цьому документі, наведено на підставі актуальних наукових і технічних знань. На підставі
вказаних відомостей, користувач зобов'язаний здійснити всі кроки, необхідні для забезпечення використання
продукту за його призначенням. Перед використанням продукту необхідно ознайомитися з інформацією в
специфікаціях окремих продуктів.
Марка QUICKLINE® і логотип QUICKLINE® є захищеними товарними знаками компанії PPG Industries Ohio, Inc.
Дата оновлення: 05.05.2015 Ця версія специфікації заміщає всі попередні версії.
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