
 POLYSIL N1110 grunnur/fylliefni                
ljósgrár, hvítur og svartur

 

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 hágæðaverndarlagi.

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.

 
Blöndunarhlutfall með POLYSIL N1110:

  

 POLYSIL-þynnir V220
 Blöndunarhlutfall mest. 1:1 (hlutfall)
 Sprautuseigja 18-22 s / DIN 4mm / 20°C resp. 49-61 s / ISO 4mm/20°C

 Sprautuaðferð:  

 spíss 1,2 mm (HVLP 1,3mm)
 þrýstingur 3-4 bar (HVLP 0,7-0,9 bar)
 þykkt þurrfilmu 15-40 µm (fer eftir kröfum) – grófir fletir þurfa lágmarksþykkt 15 µm yfir efsta hluta 

flatarins.
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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.

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.



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.

Tækniupplýsingar: Aðferð Gildi

Seigja DIN 53211 áætlað.  100 s / 4 mm / 20 °C

Þéttleiki DIN 53217 1,25 g/ml

Flashpoint DIN 53213 25°C

Glans matt

Mælt er með þessari þykkt (Efnið 
er þornað)

15-40 µm
eftir kröfum

Fræðileg þekjun reiknað 18 m2/kg / 15 µm þykkt á þurrfilmu

Geymslutími -
lágmark 12 mánuðir í loftþéttri upprunalegri

pakkningu við +5°C to +35°C

      Vinnsluaðferð:   

       Þynnir V220

Mælt er með þessari þykkt (Efnið 
er þornað)

15-40 μm þurrfilma, fer eftir kröfum

Sprautuaðferð

pensill alt að 10% þynnir

sprautun

sprautukanna
þrýstingur 3-4 bar

sprautuspíss 1,2-1,8 mm
Þynnir alt að 1:1 (Hlutfall)

(18-22 s / DIN 4mm)

Þurrkun

rykþurrt 20 mínútur
meðhöndlun 40 mínútur

yfirmálun
60 mínútur/við herbergishita eða

“wet in wet“ eftir 15 mínútur flash off - time.
fullþornað 24 klukkustundir

bílalökk Fljótþurrkun 30 mínútur / 80°C
(heildar málningarkerfi)
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