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AQUA FILLER 2800

FÄRGTYP

AQUA FILLER 2800 Är en 1-komponent, lufttorkande, vattenburen fyllande grundfÄrg.

ANVÄNDNING

Avsedd att anvÄndas till trÄ, MDF-board, masonite och spÅnplattor. Endast fÇr
anvÄndning inomhus.
Innan produkten tas i bruk bÇr fÄrgtillverkaren kontaktas fÇr att fÇrsÄkra att produkten
lÄmpar sig fÇr objektet i frÅga.

SPECIALEGENSKAPER

Kan pÅfÇras upp till 150 g/mÉ (ca 100 Ñm). Snabbt stapelbar och har goda
slipegenskaper. Ger en fyllig yta fÇr efterfÇljande ytbehandling. Kan ÇvermÅlas med
AQUACOAT 2650/2670 samt med syrahÄrdande fÄrger.

TEKNISKA DATA
Torrhalt
Totala massan av fasta
Åmnen

ca 43 volym-%
800 g/l

Flyktiga organiska Åmnen
40 g/l
(VOC)
Rekommenderad skikttjocklek Torrfilm (Ñm)
och teoretisk dryghet
40
(100
g/mÉ)
Praktisk fÅrgÇtgÇng

VÅtfilm (Ñm)
93
(150 g/mÉ)

Teoretisk dryghet (mÉ/l)
10,8

VÄrdena Är beroende av flera faktorer, sÅsom ytans profil, form och storlek,
appliceringsmetoden mm.

Torktid, 50 % RH (100 g/mÉ)
- hanterbar
- slipbar

efter 30 min (+23ÖC), efter 10 - 15 min (+50ÖC), efter 5 - 7 min (+80ÖC)
efter ca 1 h (+23ÖC), efter ca 15 min (+50ÖC), efter ca 10 min (+80ÖC)

Staplingsbarhet

Vid stapling av mÅlade detaljer fÅr yttemperaturen inte Çverskrida +25ÖC.

FÑrtunning

Vatten

RengÑring av redskap

Vatten, ev. med tillsats av TEKNOSOLV 1612 om fÄrgen bÇrjat torka.

Glans

Matt

KulÑrer

Vit

SKYDDSMÄRKNING

Se skydds/varuinformationsbladet.
VÅnd
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Ytans fÑrbehandling

Ytan bÇr vara ren och torr.

AppliceringsfÑrhÇllanden

Under appliceringen och torktiden bÇr luftens, ytans och fÄrgens temperatur vara Çver +15ÖC och
den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Det bÄsta slutresultatet uppnÅs dÅ luftens temperatur Är +23 - 38ÖC, den relativa luftfuktigheten Är
50 - 70 % och ventilationen Är god.
Vid lÅg fuktighet Çkar risken fÇr torrsprutning och fÄrgen kan Även fÅ sÄmre utflytning.

Applicering

FÄrgen appliceras med konventionell spruta, hÇgtryck airless eller hÇgtryck airmix. Se till att
tryckluften Är ren och att smÇrjolja ej fÇrekommer i pumpar osv. AnvÄnd vatten- och oljeavskiljare.
Vissa trÄsorter, t.ex. ask och rÇda exotiska trÄslag, kan ge fÄrggenomslag vid mÅlning med vita
vattenbaserade produkter. RÅdfrÅga Teknos fÇr ytterligare information.

- Konventionell spruta: 40 - 50 s
RIktvÅrden fÑr
appliceringsviskositet, - HÇgtryck airless: ofÇrtunnad
- HÇgtryck airmix: 50 - 60 s
DIN 4 (+23ÖC)
Sprutboxen

FÇr val av lÄmpliga tillsatsmedel i vattenridÅbox, kontakta leverantÇr av box-kemikalier. Olika typer
av vattenburna fÄrger krÄver ofta ocksÅ olika tillsatsmedel, varfÇr detta mÅste utprovas frÅn fall till
fall.

Torkprocessen

Luftfuktigheten bÇr ej Çverskrida 60 % relativ fuktighet och torktemperaturen ej underskrida +15ÖC.
HÇg luftfuktighet Çkar fÇrÅngningstiden fÇr vattnet i fÄrgen och fÇrdrÇjer dÄrmed torkningen. Detta
kan motverkas genom hÇjd temperatur och/eller Çkad luftcirkulation. TemperaturhÇjningen gÇr att
mÄttnadspunkten fÇr vattenÅnga i luft Çkar och den Çkade luftcirkulationen fÇr bort vattenÅngan
snabbare. Dessa ÅtgÄrder fÇrkortar torktiden avsevÄrt.

Lagring

FÅr ej frysa. LÄmpligaste lagringstemperatur Är +10 - +25ÖC.
LagringsbestÄndighet 6 mÅnader om lagringen sker i obrutna fÇrpackningar.

Databladets uppgifter Är riktvÄrden som grundar sig pÅ laboratoriefÇrsÇk och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar fÇr att produktens kvalitet ÇverensstÄmmer
med vÅrt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar dÄremot inte fÇr den utfÇrda mÅlningsbehandlingen, dÅ denna i hÇg grad Är beroende av fÇrhÅllandena vid
hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller fÇr skador som uppkommit pÅ grund av felaktig anvÄndning av fÄrgprodukten. Produkten Är uteslutande
avsedd fÇr yrkesmÄssigt bruk. Detta fÇrutsÄtter att anvÄndaren besitter nÇdvÄndiga kunskaper fÇr att handha produkten pÅ ett bÅde tekniskt och
arbetarskyddsmÄssigt riktigt sÄtt. De senaste versionerna av Teknos datablad, skydds/varuinformationsblad och systemblad finns pÅ vÅra hemsidor
www.teknos-group.com.

