
POLYSIL N1116 
1- þátta-fylliefni-fyrir plastefni

Undirbúningur og hreinsun á fleti sem á að gera við:

Yfirborð sem þarf að laga verður að vera þurrt og laust við ryk.

Fjarlægja skal útstæðar beyglur og rykkorn með því að nota hníf og / eða
sandpappír og síðan þarf að ryk hreinsa yfirborðið með þrýstilofti. Áður en N1117
er borið á þarf að hreinsa yfirborðið mjög vel af fitu, losa efnaleifar og önnur
óhreinindi af með POLYSIL hreinsiefni NT5000 eða ísóprópýlalkóhóli áður en
POLYSIL N1110 er borið á. Við mælum ekki með því að nota kísillhreinsiefni - ef
þau eru notuð ætti að hreinsa yfirborðið í kjölfarið með NT5000 eða
ísóprópýlalkóhóli til að forðast viðloðunarvandamál

Vinnuaðferð með N1116

N1116 er tilbúinn til notkunar og hægt er að beita honum með spaða (við mælum með PE) eða með 
mjúkum klút eða svampi með bogalíkum hreyfingum og lítið umfram beint á staðinn sem á  að gera við.

Ef um dýpri rispur er að ræða er hægt að nota POLYSIL N1116 í nokkrum lögum. Filmuþykktir sem eru
meiri en 100 µm er ekki vandamál. Ef sprungur eru dýpri en 1 mm er mikilvægt að forðast holrúm.

Þurkun
Þornunartíminn fer eftir þykkt og hitastiginu og er um það bil 20-30 mín / 20-25 ° C. Flýtiþornun við allt 
að 80 ° C er möguleg. Bæta þarf rúmmálsfallinu af völdum þurrkunar með viðbótarnotkun með N1116.

Málun
Fyrir málun þarf að slípi fylliefnið á fullnægjandi hátt þángað til að yfirborð verður slétt. 
N1116 á aðeins vera eftir á viðgerðarsvæðinu en ekki á öllu yfirborðinu sem á að mála. Eftir 
það á eftir að bera á grunn / fylliefni N1110.

Tækniupplýsingar
Þéttleiki áætlað. 1,9 g/cm3

Seigja
Flashpoint

kremkennd
25° C

Gerð bindiefnis modified polymeric resin
Efnablanda titanium dioxide, carbon black and mineral fillers
Litur ljósgrátt
Vinnsluhitastig að lágmarki 10°C
Þekjun fer eftir þykkt

POLYSIL N1116 er viðgerðafyllir fyrir plastefni eins og PP, PP/
EPDM og margar aðrar gerðir. 
Eins og aðrar POLYSIL-vörur: POLYSIL N1116 yfirborðsvirkjar
plastið um leið og efnið kemst í snertingu við flötinn. 

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


