
Beskrivelse:

Anbefalt bruk:

Driftstemperaturer:

Sertifikater/Godkjennelser:

Tilgjengelighet :

HEMPEL'S PRO ACRYLIC 558830 er et to-komponent isocyanat-fritt akryl toppstrøk med god glans-
og fargebestandighet.
Motstandsdyktig mot vann og søl fra alifatiske hydrokarboner.
Minimum herdetemperatur er 0°C.

Som toppstrøk til beskyttelse av stålstrukturer i aggressivt atmosfærisk miljø, hvor det kreves et 
produkt med lysfasthet og glansbestandighet.

Maksimum, bare tørr eksponering: 120°C/248°F

Underlagt bekreftelse.

I overensstemmelse med Norsok M-501, system nr. 1.

PRODUKTDATA:

De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..

Fargenumre/Colours:
Finish/Glans: blank
Volum tørrstoff, %: 54 ± 1
Teoretisk spredeevne: 10.8 m2/l [433.1 sq.ft./US gallon] - 50 micron/2 mils

VOC-innhold:
Gjennomherdet: 7 dag(er) 20°C

Spesifikkvekt:
Flammepunkt:

-

10000* / Hvit.

- *Et vidt spekter av farger er tilgjengelig via Hempel's MULTI-TINT system.

32 °C [89.6 °F]
1.3 kg/liter [10.8 pund / US gallon]

430 g/l [3.6 pund / US gallon]

Overflate-tørr: 4.5 time(er) 20°C

Lagerstabilitet: 3 år for BASE og ett år (25 °C) for CURING AGENT fra produksjonstidspunktet.

PÅFØRINGSDATA:

Versjon, Blandet/mixed produkt:
Blandingsforhold:

Påføringsmetode: Høytrykkssprøyte / Pensel
Tynner (maks.vol.):

55883

7 : 1 på volum

08450 (5%) / 08450 (5%)  se ANMERKNINGER neste side
Brukstid:
Dysestørrelse: 0.017 - 0.019 "

4 time(er) 20°C

Dysetrykk: 150 bar [2175 psi] (Data for høytrykkssprøyte er veiledende og kan justeres)

Tørrfilmtykkelse: 50 mikron [2 mils] (se ANMERKNINGER neste side)
Våtfilmtykkelse: 75 mikron [3 mils]
Overmalingsintervall, min.:  Ifølge spesifikasjon
Overmalingsintervall, maks.:  Ifølge spesifikasjon

BASE 55889: CURING AGENT 97883

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje,
konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

HEMPEL'S THINNER 08450Rengjøring av verktøy:

Utgitt dato: Februar 2017

Gjennom-tørr: 10 time(er) 20°C

55883: BASE 55889: CURING AGENT 97883

Produktdata
HEMPEL's PRO ACRYLIC 55883

Side: 1/2

-



FORBEHANDLING: Ifølge spesifikasjon

PÅFØRINGSBETINGELSER: Må bare påføres på en tørr og ren overflate med en temperatur over duggpunktet for å unngå kondens.
Minimumstemperatur for herding er: 0°C. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under 
påføring og tørking.

FOREGÅENDE STRØK::

ETTERFØLGENDE  STRØK:

Ifølge spesifikasjon Anbefalte systemer er: HEMPADUR MASTIC 4588W, HEMPADUR 45141/45143.

Ingen.

Anmerkninger:

Farger/Farge stabilitet Noen rød og gule blyfrie farger kan misfarges når de eksponeres for klorholdig atmosfære.
Filmtykkelse/tynning Kan spesifiseres i andre filmtykkelser enn indikert avhengig av formål og bruksområde.  Dette vil 

forandre spredeevnen og kan influere på tørketid og overmalingsintervall. Normal området (tørr) er:
50-100 micron/2-4 mils.
HEMPEL's PRO ACRYLIC 55883 Kun til profesjonell bruk.Merk:

UTGITT AV: HEMPEL A/S 5588310000

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.
For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til “Forklaringer til produktdatabladene” som er tilgjengelig på www.hempel.com. Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på 
laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig
for.
Produktene leveres og all  teknisk assstanse skjer i henhold til HEMPEL’S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre 
forpliktelser eller  ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato
                                   

Side: 2/2Utgitt dato: Februar 2017

Produktdata
HEMPEL's PRO ACRYLIC 55883


