Mercasol 847 AL
Bronsfärgat underredsrostskydd
Allmänt

Applicering

Mercasol 847 AL, som uppfyller korrosionsskyddskraven i SS 18 65 12, är ett nötningsbeständigt underredsskydd baserat på
bitumen, aluminiumpigment, vax och harts.
Produkten har mycket goda
rostskyddsegenskaper över lång tid.
Filmegenskaperna och möjligheten att lägga
extra tjocka skikt gör att Mercasol 847 AL är
särskilt motståndskraftigt mot stensprut och
liknande.

Ytor som ska behandlas ska vara torra och
fria från rost, smuts, salt, olja och liknande.
Mercasol 847 AL är avsedd att appliceras
med högtryckspump (airless) 1:26 > och ett
matningstryck på 6 - 7 bar. 300 mm
karossmunstycke med TMTC-dysa bör
användas för bäst resultat. Korta
ledningssystem med liten volym före
sprutpistol kan behöva kompletteras med en
extra volym för bästa appliceringsresultat.
Torktider är beroende av temperatur och
luftfuktighet, vid +23°C, normal luftväxling
och 50 % RH är torktiden ca 6 timmar.
Fordon skall inte utsättas för stenskott första
veckan efter behandling.

Användningsområde
Mercasol 847 AL har hög torrhalt och är
avsedd för användning vid professionell
rostskyddsbehandling av underreden på
fordon där man önskar mindre lösningsmedelsinnehåll eller möjlighet att applicera
tjockare skikt. Det sistnämnda gör produkten
särskilt lämplig för ytor extra utsatta för
stensprut etc. För rostskydd av skarvar,
balkar och hålrum på underrede ska
Mercasol 831 ML användas före applicering
av Mercasol 847 AL.

Tekniska data
Kulör:
Konsistens:
Filmtyp:
Densitet vid 20° C:
Torrhalt:
Lösningsmedel:
Filmtjocklek:
Temp vid applicering:
Avtvättbar med:
Lagringstid:
Lagringsförhållanden:

Förpackning
42200701 / 60-lit fat
42200761 / 208-lit fat
42200800 / 1000-lit container
422

Bronsfärgad
Tjockflytande
Plastisk bitumen
980 ± 20 kg / m³
70 ± 3 %
Lacknafta
600 µm vått / 350 µm torrt
15 - 35° C
Renox avfettningsmedel eller lacknafta
12 månader
5 - 30° C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen
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Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten
och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

