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SILICON ENAMEL –
HIGH TEMPERATURE
RESISTING
productinformatieblad

Postbus 37 - NL 2995 ZG Heerjansdam

(FROM BASES 607 + CONVERTER 607.0827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------607.0827

Silicon enamel as a high temperature resistance, for the colours black and silver, reaching a maximum of 300°C. For

the remaining colours
200°C. At thisSiliconenlak
temperature, the colours
are purely approximate in relation to all the other
Product:
PL607.0827
hoogglans
binders. The very light ones in particular tend to change a lot.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The addition of the essicant 987-----, makes it easier to handle the substrate, especially in the case of light colours
which, besides the essicant, require an hour of baking at 100°C.
Omschrijving
It is employed to painted manufactured parts that will be exposed to high temperatures.
Siliconenlak hoogglans heeft een hoge temperatuurweerstand. Voor de kleuren zwart en zilver is het bestendig
It should be applied direct on sanded iron SA 2.1 ½, or on phosphated sheet.
tegen een maximale temperatuur van 300°C. Voor andere kleuren 200°C. Vooral de lichte kleuren hebben de
Manufactured parts have to be cured for 1 h at 100 degrees.
neiging om snel te veranderen. Door toevoeging van de versneller 987 wordt de verf beter behandelbaar, dit is
vooral het geval voor lichte kleuren, die in combinatie met de versneller een uur bakken vereisen bij 100°C.
Base:Converter ratio
2:1
Toepassing
Viscosity
23” ±Direct
2 toe te passen op
Toe te passen op geverfde
onderdelen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen.
gestraald staal SA 2.1 ½, of op gefosfateerd metaal. Vervaardigde onderdelen moeten 1 uur worden gehard bij
Application vix. (DIN4)
20” – 25”
100°C.
Pot life
Producteigenschappen:
Air pressure (Atm)
Basis:verharder verhouding 2:1
∅ gun nozzle mm
Viscositeit
23” ± 2
N.coats
Viscositeit toepassing (DIN4) 20” – 25”
Space between coats
Pot life
Dry film thickness (micron)
Luchtdruk (atm)
4
Flash period
1.5 – 1.7
∅ gun nozzle mm
Air drying (20°C)
Aantal lagen
2-3
Dust dry
Tijd tussen lagen
5 minuten
Dry to touch
Droge laagdikte (micron)
Through15-20
dry
Oven droging
rendement mq/kg
Glans
Verdunning

4
1.5 – 1.7 (suction)

1 uur 100°C

Oven drying

10-12
Spreading rate mq/Kg
90
Gloss
085
HARDENER
0-5%
MIXING RATIO

THINNER
Thinning ratio
REGULATIONS : 1999/13/CE and

2–3
5’
15 - 20
-

1 h 100° C
10 – 12

90
-

085
0 – 5%
DGLS 152/2006

26

Aansprakelijkheid
Documentatie, verwerking en andere adviezen, begeleiding en inspecties worden steeds vrijblijvend en buiten
verantwoordelijkheid verstrekt. Geleverde producten dienen door de afnemer voor verwerking te zijn
gecontroleerd. Daar Shipcoat B.V. geen invloed heeft op de wijze van toepassing en omstandigheden, kan geen
aansprakelijkheid op grond van bovenstaande gegevens aanvaard of gesteld worden.
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