
POLYSIL N1447-5834 áferðalakk 

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

 Hægt er að nota POLYSIL-N1447 með hefðbundinni málningartækni. 
 Virkjun yfirborðs og húðun gerist í einu vinnuferli. 
 Viðloðunin á óskautuðum plastflötum er þétt og varanleg og hægt er að yfirmála þurrkaðan 

N1447 með hefðbundnu lakki, eins eða tveggjaþátta lakki.
 N1447 þolir vel öll efni sem eru notuð við bílaþvott.
 Mikil mýkt tryggir góða vörn gegn steinkasti.
 Varanlegur hita teygjanleiki dregur úr flögnun vegna mikils kulda eða hita.

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 N1447 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 blöndunarkúlurnar heyrast.
• Gerðu prófunarúða. Yfirborð áferðlakksins verður að vera matt. Ef ekki skal hrista dósina aftur.
    
Áferð:

 Með vörunni fylgja 2 spíssar, til að fá mismunandi áferð á plasthlutina, fá fína áferð (gulur 
sprautustútur) í mjög grófa áferð (grár sprautustútur). Einnig er hægt að fá mismunandi áferð með 
breytilegri fjarlægð frá sprautubrúsa að fletinum. 

    
Þurkun og yfirmálun:

 POLYSIL N1447  er 1 þátta lakk og þarf ekki yfirmálun. Ef þarf, þá er hægt að yfirmála með vatns 
eða þynnis lakki eða 1- til 2-þátta lakki eftir 10-15 mínúta þurrktíma eða eftir nokkra daga við 
stofuhita.

ATHUGIÐ:
 

 Eftir notkun, snúðu dósinni á hvolf og úðaðu úr spíssnum þar til hann er tómur .
 Til að tryggja vandamálalausa notkun næst þegar brúsinn er notaður aftur.
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POLYSIL N1147 hefur verið þróuð sérstaklega l að hægt sé að sprauta efninu á 
plas ð án formeðferðar, áferðalakk fyrir ómálaða stuðara og aðra bifreiðarhluta
úr PP, PP / EPDM, ABS, PVC osfrv.

Einsþátta áferðalakk með einni umferð, svart

Úðadósirnar innihalda POLYSIL N1447 áferðlakk. Eins og allar aðrar 
POLYSIL vörur er N1447 einsþátta áferðarlakk fljótt að þorna, bæði til 
að minka kostnað og eins til að bæta gæði sprautunar á plasthlutum án 
formeðferðar. 


