
ÜRÜN AÇIKLAMASI

Uygulama Şekli

Teknik Data

Malzeme Türü - Akrilat 
Renk - Şeffaf

 Sağlık & Koruma - Birleşenin kurumamış sıvı formu tehlikeli ve zehirli değildir. Yüzeyden sökülen kuru film atığının çevreye 
zararı yoktur.  Detaylı bilgi için malzeme güvenlik formuna bakınız.   
Depolama - Uzun süreli depolama için ortam hava ısısının 30 °C’ yi geçmemesi gerekmektedir. Gönderimin daha kolay ve hafif 
olmasını sağlamak için ürünü 45 °C’ ye kadar ısıtınız. Isıtıcı battaniye, metal veya davul bant ısıtıcılar ile ısıtmayınız.  
Yüzeyler - Cam ve gözeneksiz yüzeyler  

Ön kuruma üsresi - :  Aniden 

 

Temizleme - Organik solventler ile temizleyiniz. Su kullanmayınız.

Photocure
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Viskosite: N/A
Yanma Noktası:  N/A
Yoğunluk: 1,05 kgl -1

Çekme Mukavemeti :  >5 MPa
Kopma Esnemesi : > 200 %
Yapışma:  < 1,0 MPa

Kuru Madda İçeriği:100 %
pH: 7 - 8 
Maximum VOC:  40 gl-1

Açıklama - Protectapeel Photocure aşınma, lekelenme, boya ve yağ sıçramaları, iklim 
şartları, çizilmeleri engelleyen  cam ve gözeneksiz yüzeylerde dayanıkılık ve koruma 
sağlan geçiçi soyulabilir kaplamadır. UV ile kürleşen ve  ani kuruma sağlayan su geçirmez 
film kaplama 12 ay boyunca koruma sağlar. 

Uygulama – Detaylı bilgi için Spraylat International Limited ile temas kurunuz. Ambalajında bekleyen ürünün kullanma-
dan önce iyice karıştırılması gerekmektedir. Uygulama yapmadan önce uygulama yapacağınız zemine ürünü uygulayıp 
sökerek test ediniz. Sprey, Doctor blade ya da Meyer Wire ile uygulanabilir.Islak film kalınlığının ( WTF) 100 mikron ve 
kuru film kalınlığının (DTF) 100 mikron olması gerekmektedir. Islak ya da soğuktan donmuş yüzeylere uygulamayınız. 
Yağmurdan koruyunuz. SPRAY İLE UYGULAMA: sprey uygulamalarda ürünün 30 °C’ de ısıtılması verimliliğini arttırmak 
açısından kullanılabilir. Bu yöntem kuruma sonrası yüzeyin daha iyi görünmesini sağlayacaktır. Photocure ürünü UV 
lamba ile aniden kurur. Lambaların 1 inch2 250 watt olması gerekmektedir. (80 watt/ cm2) Olması gereken sonuç 200 ile 
400 nm arasındadır. UV lamba yardımıyla ürün 1 dakika içerisinde kürleşir.

Kaplama – 100 mikron ıslak filmin (WTF) 1 kg için yaklaşık olarak teorik kaplama oranı 10 m2’dir. 

Sökme - Kuru film el ile yüzeyden soyarak sökülür. 

GENEL Not: Ürünler üretim şartlarına göre iyi değerlendirilip daha sonra uygulanmalıdır. 
(Değerlendirme ürünün yaşlanma olasılığını da içermelidir)Yukarıda belirtilen tavsiyeler 
kullanıcının ürünleri doğru kullanabilmesi açısından iyi niyet ile oluşturulmuştur. 
Taahhüt ve yükümlülük içermemektedir. Sorularınız hakkında Teknik Satış Bölümümüz 
ile görüşüp bilgi alınız. 


