ABRATEX

TOP 10 och TOP 40 Aqua

Användningsområde
Abratex TOP 10 och TOP 40 Aqua är två speciellt Pliotec® - utvecklade färger
för takplåtmålning, då en i princip VOC fri färg önskas. Abratex TOP 10 och
TOP 40 Aqua är också lämpade för målning av andra plåtkonstruktioner på
byggnader, både på obehandlad och på galvaniserad plåt.
Egenskaper
Färgerna har hög täckförmåga, goda torkegenskaper och är lätta att applicera.
Abratex TOP 10 och TOP 40 Aqua har god vidhäftning till kvarsittande gammal
färg och grundmålade metallytor. Färgernas balanserade uppbyggnad mellan
hårdhet och flexibilitet säkerställer god vidhäftning under hela livslängden.
Abratex TOP 10 och TOP 40 Aqua är alkaliresistenta och ger en yta som behåller sin glans och håller smutsen borta. Färgerna har utomordentlig utomhusbeständighet med hög motståndskraft mot solens UV - strålar. Detta motverkar
också risken för sprickbildning och flagning. Räkna med lång livslängd och ett
ordentligt korrossionsskydd mot underlaget.
Applicering
Underlaget skall vara rent från smuts och fett. Åldrad obehandlad zinkplåt
målas med Abratex Mönja Aqua före slutmålning med Abratex TOP 10 eller
TOP 40 Aqua. Temperaturen vid målning får ej understiga 10°C och luftfuktigheten inte överstiga 75%. Måla ej när risk för nattfrost föreligger. Måla inte
heller när det är för varmt, speciellt inte under direkt solljus eller stark blåst. För
bästa resultat skall 2 strykningar alltid göras. Färgerna kan målas direkt på tidigare rengjorda målade ytor med fastsittande färg, samt på åldrad plastisol. Det
är viktigt att notera, som för alla vattenburna system, att Abratex TOP 10 och
TOP 40 Aqua skall bara användas vid stabil väderlek och frostfria nätter.

TEKNISKA DATA OCH EGENSKAPER
Densitet:

ca 1,10 g/cm³

Torrhalt:		

ca 38 volym%

Sträckförmåga:

6-8 m²/l per målningsskikt. Målas 2 ggr, ca 100 μm per
skikt (ca 40 μm torrt per skikt)

Torktider vid 23°C:
		
		

Dammtorr		
2h
Hanterbar		
6h
Övermålningsbar 6 h

Glans:		

10 +-5 respektive 40 +-10

Kulörer:
RA05 Vit, RA21 Svart, RA035 Skiffergrå, RA087 Mörkgrå,
RA434 Chokladbrun, RA742 Tegelröd, RA758 Mörkröd, RA975 Ärggrön +
NCS kulörer på beställning
Bindemedel:

Akrylgummiderivat

Viskositet:

100 – 110 KU

Förtunning:

Vatten, färgerna skall normalt inte förtunnas

Rengöring:		

Vatten

Redskap:		

Pensel, roller, spruta

Förpackningsstorlek:

1 L, 2 ½ L och 10 L

Förvaring:

Frostfritt

Min. appliceringstemp: +6°C

