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INERTA 70
camouflagefÄrg: baskulÅr MN049; tillÄggskulÅrer
MN048; MN062; MN072

FÇRGTYP

INERTA 70 Är en helmatt polyuretancamouflagefÄrg.

ANVÇNDNING

AnvÄnds som tÄckfÄrg i marinens camouflagemÅlningssystem.

SPECIALEGENSKAPER

FÄrgen uppfyller reflektanskraven fÇr marinens camouflagefÄrger.

TEKNISKA DATA
BlandningsfÅrhÉllande

Plastdel (Comp. A):
HÄrdare (Comp B): INERTA 70 HARDENER

Brukstid vid +23 ÑC

6h

Torrhalt

40 Å2 volym-%

Totala massan av fasta Ämnen

ca 630 g/l

Flyktiga organiska Ämnen (VOC)

8 volymdelar
1 volymdel

ca 520 g/l

Rekommenderad skikttjocklek och Torrfilm (Çm)
teoretisk dryghet
40

VÉtfilm (Çm)

Teoretisk dryghet (mÑ/l)

100

10,0

Flera av fÄrgfilmens egenskaper fÖrÄndras dÉ Övertjocka skikt appliceras, och dÄrfÖr rekommenderar vi
inte att produkten appliceras i skikttjocklekar som Är Över tvÉfaldiga jÄmfÖrt med den stÖrsta
rekommenderade skikttjockleken.
Praktisk fÄrgÉtgÉng

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

Torktid, +23ÑC / 50 % RH (torrfilm 40 Öm)
- dammtorr (ISO 9117-3:2010)
efter 15 min
- klibbfri (DIN 53150:1995)
efter 1 h
ÜvermÉlningsbar, 50 % RH (torrfilm 40 Öm)
ytans temperatur

+5 - +10ÑC
+23ÑC

min.

med sig sjÄlv
max.

efter 1 d

-

efter 6 h

-

Ükad skikttjocklek och hÖgre relativ luftfuktighet i torkningsutrymmet fÖrlÄnger i allmÄnhet torkningen.
FÅrtunning

TEKNOSOLV 9521, TEKNOSOLV 9502

RengÅring av redskap

TEKNOCLEAN 6496

Glans

Max. 1 (EN ISO 2813:1999, 60á)

KulÅrer

MN048 vattenlinjegrÉ
MN049 mellangrÉ
MN062 ljusgrÉ
MN072 mÖrkgrÉ

SKYDDSMÇRKNING

Se sÄkerhetsdatabladet.
VÄnd
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BRUKSANVISNING
Ytans fÅrbehandling

GRUNDMàLADE YTOR: Fett och smuts avlÄgsnas. Ytorna torkas och rengÖrs frÉn damm och orenheter fÖre
mÉlningen.

Blandning av
komponenterna

FÄrgmÄngden fÖr en applicering bÖr berÄknas med beaktande av blandningens brukstid. FÖre appliceringen blandas
komponenterna i rÄtta proportioner. Observera att blandningen skall ske utmed kanterna och Ända ned till kÄrlets
botten. OfullstÄndig blandning eller feldosering ger ojÄmn hÄrdning och fÖrsÄmrar fÄrgskiktets egenskaper.

AppliceringsfÅrhÉllanden

Ytan som mÉlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och fÄrgens temperatur vara Över
+5áC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Applicering

FÄrgen omblandas vÄl fÖre anvÄndningen.
FÄrgen appliceras med hÖgtrycksspruta. LÄmpligt munstycke fÖr sprutan Är 0,011 - 0,015".

ÜVRIG INFORMATION

LagringsbestÄndigheten anges pÉ etiketten. BÖr lagras svalt och i tÄtt fÖrsluten fÖrpackning.
Instruktioner angÉende ytans fÖrbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Databladets uppgifter Är riktvÄrden som grundar sig pÉ laboratoriefÖrsÖk och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar fÖr att produktens kvalitet ÖverensstÄmmer med vÉrt
kvalitetsprogram. Teknos ansvarar dÄremot inte fÖr den utfÖrda mÉlningsbehandlingen, dÉ denna i hÖg grad Är beroende av fÖrhÉllandena vid hantering och applicering.
Teknos ansvarar inte heller fÖr skador som uppkommit pÉ grund av felaktig anvÄndning av fÄrgprodukten. Produkten Är uteslutande avsedd fÖr yrkesmÄssigt bruk. Detta
fÖrutsÄtter att anvÄndaren besitter nÖdvÄndiga kunskaper fÖr att handha produkten pÉ ett bÉde tekniskt och arbetarskyddsmÄssigt riktigt sÄtt. De senaste versionerna av
Teknos datablad, sÄkerhetsdatablad och systemblad finns pÉ vÉra hemsidor www.teknos.com.

