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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
this temperature,
the colours
are purely approximate in relation to all the other
Product:
844.2000
Plastic
Primer
universeel
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.
DeItuniversele
primer
voor plastic
heeft een uitstekende
hechting
op elk soort
plastic,
zelfs op materiaal dat als
is employed
to painted
manufactured
parts that will
be exposed
to high
temperatures.
onbehandelbaar
wordt beschouwd,
zoals polyethyleen
en½,
polypropyleen.
It should be applied
direct on sanded
iron SA 2.1
or on phosphated sheet.
Manufactured parts have to be cured for 1 h at 100 degrees.
De primer 844.2000 hecht perfect op deze materialen en vormt de ideale onderlaag voor verdere applicatie met
gekleurde enamel. Het is aanbevolen om over de primer de enamel acryl-polyurethaan klasse 807 of 907 te
Base:Converter
2:1 elasticiteit en buiten
gebruiken, gekatalyseerd
met 50% met ratio
de verharder 990.3000, omdat dit de beste
duurzaamheid oplevert en
omdat dit de kleur het minst aantast.
Viscosity
23” ± 2
Application
(DIN4)moet de enamel 807 elastischer20”
– 25”
In het geval van erg elastische
plastic vix.
onderdelen,
worden
gemaakt door middel
van het additief 957 met 20%. Het is ook mogelijk de dubbel-coat metallic enamel 823 of 925 over de primer
Pot life
844.2000 te gebruiken. In dit geval moet het additief alleen worden toegevoegd bij de transparante 923.HS90 of
Air pressure (Atm)
4
923.MS, indien noodzakelijk.

∅ gun nozzle mm
1.5 – 1.7 (suction)
Reinigen van de ondergrond:
Het is noodzakelijk de ondergrond
N.coats zorgvuldig te reinigen voor het aanbrengen van de2primer
– 3 844.2000. Hiervoor
is de antisiliconen thinner 950 aan te raden.
Space between coats
5’
Dry film thickness (micron)
Inhoud VOC is 830 gr/lt. Voldoet aan de EU richtlijn 2004/42/CE.
Flash period

15 - 20
-

Air drying (20°C)
Dust dry
Dry to touch
Through dry

Oven drying
Spreading rate mq/Kg
Gloss
HARDENER
MIXING RATIO

THINNER
Thinning ratio
REGULATIONS : 1999/13/CE and

1 h 100° C
10 – 12

90
-

085
0 – 5%
DGLS 152/2006

26

Producteigenschappen:
Productbasis
Polymeer
Glans
Viscositeit

10” DIN4

Dichtheid

0,9

Mix ratio

Klaar voor gebruik

Luchtdruk (bar)

3-4

Aantal lagen

1

Droge laagdikte

5-10 micron

Overschilderbaar

Na 10 minuten
De primer niet langer dan 40 minuten laten drogen voor het aanbrengen van de enamel.
15

Rendement mq/kg

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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