
POLYSIL N1110 úðabrúsi grunnur/fylliefni 

  

Yfirborðsvirkjun og húðun gerist  í  einu vinnuferli.  Polysil  N1110 getur verið notað með hefðbundinni
spraututækni og viðloðun á óskautuðum plastflötum er þétt og varanleg.
Yfirmálun getur farið fram með venjulegu base coat eða eins og tveggjaþátta lakki.

Hingað til hefur þurft að framkvæma formeðhöndlun með hitun, slípun á plastflötum og þarf    
það ekki lengur með Polysil.

Venjulegir viðloðunar framleiðendur bjóða ekki meira en blauta efnaformeðferð. Aftur á móti byggir  
POLYSIL N1110 upp á hágæðar verndalagi.
  

Eftir málun með POLYSIL grunni/fylliefni þornar grunnurinn og hann verður með mjög slétt yfirborð. Þarf 
ekki að slípa grunninn fyrir yfirmálun en hægt að slípa hann ef þörf krefur.

Hreinsun á yfirborði fyrir málun:

 Yfirborð sem á að mála verður að vera þurrt og laust við ryk. Hreinsa verður fitu, leifar frá 
losunarefnum og öðrum óhreinindum með POLYSIL hreinsiefni NT5000 eða ísóprópýlalkóhóli 
áður en POLYSIL N1110 er borið á. Við mælum ekki með notkun kísillhreinsiefna - ef þau eru 
notuð ætti að hreinsa yfirborðið í kjölfarið með NT5000 eða ísóprópýlalkóhóli.

    
Sprautuaðferð:  

 Hristið dósina vandlega í að minnsta kosti 2 mínútur frá því að heyrist í blöndunarkúlum.
 Gerðu prófunarúða. Yfirborð grunnsins verður að vera slétt og matt. Ef ekki, endurtaktu hristing 

úðabrúsans. 
 Ráðlögð þykkt er 15-40 µm (fer eftir kröfum) – grófir fletir þurfa lágmarksþykkt 15 µm yfir efsta 

hluta flatarins.
    
þurrkun og yfirmálun:

 POLYSIL N1110 er hægt að yfirmála með aqueous eða solvent-borne lakki eða 1- eða 2-þátta 
lakki eftir 10-15 mínútna þurrktíma við 20 ° C

 Sprautaði flöturinn getur verið yfirmálaður eftir nokkra daga án þess að slípa.

ATHUGIÐ:
Snúðu úðabrúsa á hvolf eftir notkun og úðaðu úr stútnum þar til ekkert efni kemur úr honum.  
Til að tryggja virkni úðabrúsa við næstu notkun.
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ljósgrár og svartur

Hannaður til að mála PP eða PP/EPDM POLYSIL N1110 er hægt að
nota á næstum alt annað plast en ekki á PE. Þrátt fyrir að vera þróað
fyrir bílaiðnaðinn er grunnurinn einnig notaður á mörgum öðrum sviðum
iðnaðar.

Úðabrúsinn inniheldur  POLYSIL  N1110 grunn/fylliefni.  Eins  og  allar
aðrar  POLYSIL  hágæðavörur  þornar  grunnurinn  mjög  hra ,
grunnur/fylliefni N1110 dregur úr kostnaði og bæ r gæði með því að
mála plastyfirborð án formeðferðar.


