Airlite Ioniqa Interior Karta techniczna
Działa antybakteryjnie i zapobiega rozwojowi pleśni
Zmywalna
Trwały kolor
Wysoka ochrona

12-24 godzin

Nakładanie drugiej warstwy
po 8-12 godzinach

Airlite Ioniqa Interior to wodorozcieńczalny lakier o matowym / błyszczącym wykończeniu.
Ioniqa Interior to wodorozcieńczalny lakier na bazie hydrorafinowanej żywicy alkidowej
o wysokiej pigmentacji i wyselekcjonowanych ładunkach jonowych, dzięki czemu zabezpiecza powierzchnie oraz jest wysoce odporny na ścieranie i zmywanie.

Korzyści

Ioniqa Interior jest idealna do miejsc, w których potrzebna jest zmywalna powierzchnia, która musi być antybakteryjna i musi zapobiegać rozwojowi pleśni. Produkt stosowany szczególnie w miejscach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, ochronie zdrowia oraz
w przemyśle spożywczym. Produkt ma niewielki wpływ na środowisko, jest niepalny, a dzięki anty UV utrzymuje swój kolor przez długi czas.

Dziedzina zastosowania

Stosowanie produktu jest zalecane na powierzchniach, na których z czasem wymagane jest
estetyczne wykończenie i wysoka odporność. Można go nakładać również z farbą w szczególnie trudnych warunkach. Można go nakładać pędzlem z krótkim włosiem lub wałkiem
po rozcieńczeniu z wodą, w szczególności:
● miejsca publiczne;
● szkoły;
● szpitale i ośrodki opieki zdrowotnej;
● środowiska, w których obecna jest żywność.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nieuszkodzone, mocne, suche, czyste i wolne od olejów i wykwitów, które
utrudniałyby przyczepianie się Ioniqa Interior.

Około 12-14 m2/l
na warstwę

Temperatura od + 5 °C / 27 °C

Przypadki szczególne

Nowe powierzchnie: Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i wolna od oleju. Najlepsze rezultaty można osiągnąć stosując środki zapobiegające nagłym występowaniu i odpowiednią bazę. Już pomalowane powierzchnie: Usuń wszystkie sproszkowane części i upewnij się,
że powierzchnia jest czysta i wolna od oleju. Najlepsze rezultaty można osiągnąć stosując
środki zapobiegające nagłym występowaniu i odpowiednią bazę.

Przechowywanie

Airlite Ioniqa Interior obawia się mrozu. Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła słonecznego i złej pogody. Powyższe wskazania mają charakter orientacyjny ze względu na fakt, że działanie produktu zależy od jego zastosowania i
obrabianej powierzchni.

Charakterystyka fizyczna i chemiczna:
Natura chemiczna

hydrorozcieńczalna żywica alkilowa

Dokładna waga

1,210 ± 0,03 gr/cm3 (przy 20 °C)

Lepkość Brookfielda

13 ”- 17” F8 (przy 20 °C)

Sucha pozostałość

70 +/- 2% (3 godziny w 120 °C)
Wartość dla produktu białego

Proszek

25 +/- 3% (3 godziny w 800 °C)
Wartość dla produktu białego

LZO

Zgodny z dyrektywą 2004/42/WE

GWARANCJA OGRANICZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Firma AM Technology Ltd stosowała surowe normy jakościowe zarówno przy produkcji naszych wyrobów, jak i przy opisie wyrobów oraz ich użytkowaniu. Gwarantujemy wysoką jakość produktu, według naszego uznania
jesteśmy gotowi wymienić lub zwrócić cenę wadliwego produktu. Zadowalające wyniki nie zależą tylko od produktu, ale od wielu innych faktów, na które nie mamy wpływu. W związku z tym, z wyjątkiem wymiany lub zwrotu
kosztów w przypadku wadliwego produktu, Am Technology Ltd NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji KWALIFIKOWALNOŚCI DO CELU LUB RYNKU, w odniesieniu do
rzeczywistych PRODUKTÓW, AM Technology nie bierze inne obowiązki. Ewentualne niezadowolenie z produktu należy zgłosić pisemnie w ciągu jednego (1) roku od daty dostawy. Żadne roszczenia nie będą rozpatrywane
poza określonym przedziałem czasowym ani roszczenia bez formy pisemnej. Klient musi określić przydatność produktu do celu jego użycia i zaakceptować wszelkie możliwe ryzyko i odpowiedzialność. Wszelkie zatwierdzone
zmiany w wydrukowanych instrukcjach użytkowania naszego produktu muszą być opatrzone podpisem Dyrektora Technicznego AM Technology Ltd. Wszystkie powyższe zalecenia i informacje oparte na aktualnej wiedzy
i doświadczeniu AM Technology Ltd. Niemniej jednak AM Technology Ltd nie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przekazywanie takich informacji i zaleceń, które dotyczą praw własności intelektualnej osób trzecich,
w szczególności ochrony patentowej.
W szczególności AM Technology Ltd nie uznaje żadnych warunków ani gwarancji, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELU LUB RYNKU. AM Technology NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE SZKODY (w tym utratę zysku). AM Technology Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zależności od postępu technicznego lub dalszego rozwoju.
Klient jest odpowiedzialny i zobowiązany do zgłoszenia i zweryfikowania ewentualnego przychodzącego towaru. Właściwości produktu lub produktu opisanego powyżej muszą zostać zweryfikowane testami i muszą być
zastosowane przez wykwalifikowaną osobę. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie i kontrolę takich testów. Nazwy handlowe używane przez inne firmy nie stanowią rekomendacji ani aprobaty jakiegokolwiek produktu i nie sugerują, że inne podobne produkty nie mogą być używane.
© 2016 AM Technology Ltd. One Fetter Lane London EC4A 1BR
Wszystkie podane powyżej informacje techniczne są orientacyjne i oparte na naszych doświadczeniach. Daty i zasady zawarte w karcie technicznej mogą zostać w każdej chwili zmienione w przypadku ulepszeń w technologii produkcji. Zastosowanie produktu poza naszą kontrolą jest wyłączną odpowiedzialnością klienta. Pomoc techniczna firmy AM Technology Ltd jest dostępna w celu dostarczenia użytkownikom dodatkowych informacji.

N.B. Obraz służy wyłącznie do celów poglądowych i nie jest prawnie wiążący.
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