
     Photocure  

 

Informacje o produkcie                        
Protectapeel Photocure to tymczasowa bezklejowa, zrywalna 
powłoka ochronna przeznaczona do ochrony szkła i nieporowatych 
powierzchni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez:  
przetarcia, zaplamienie, rozlanie, wietrzenie, zarysowania, zachlapania.  Powłoka utwardzana 
promieniowaniem UV wysycha po 1-2 sekundach tworząc twardą wodoodporną folię, która ochroni 
powierzchnie przez okres do 12 miesięcy.                                 
NIE UŻYWAĆ NA POWIERZCHNIACH AKRYLOWYCH.                  
Rodzaj materiału: Akryl.                                        
Kolor – transparentny.                    
Zdrowie i bezpieczeństwo - związek jest nietoksyczny i niepalny w stanie mokrym. Suche odpady foliowe 
można usuwać jako niskie zagrożenie dla środowiska.                                               
Przechowywanie – przy dłuższym przechowywaniu temperatura nie powinno przekraczać 30°C. Aby 
ułatwić nakładanie, materiał można ogrzać do 45 ° C, nie używać grzejników taśmowych do podgrzewania 
materiału.                                                                                      
Do stosowania na powierzchniach  - szkło i większość nieporowatych powierzchni (np. kamień) 

Informacje o aplikacji                                  
Zastosowanie - Szczegółowe instrukcje można znaleźć w WODAN lub u producenta.                                   
Przed użyciem zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Należy uzyskać 100 mikronów minimalnej 
grubości mokrej warstwy co da 100 mikronów grubości suchej warstwy. Zbyt cienka warstwa może 
spowodować, że produkt będzie trudny do usunięcia. Używać wskaźnika grubości (dostępny u 
dystrybutora), aby zapewnić osiągnięcie minimalnej grubości mokrej warstwy. Zawsze należy 
przeprowadzić test na małej powierzchni.                                                                                                                 
Nanoszenie natryskowe  - Aplikację natryskową można poprawić, ogrzewając materiał do 30°C. Zapewni to 
również lepsze wykończenie powierzchni.            
Nakładanie wałkiem lub pędzlem - Nałożyć  warstwę 100 mikronów co da 100 mikronów po wyschnięciu. 
Photocure utwardzi się natychmiast po wystawieniu na działanie lamp rtęciowych. Użyj lamp rtęciowych o 
mocy około 80 W/cm2. Optymalna moc wyjściowa od 200 do 400 nm. Produkt wyschnie w przybliżeniu 1 
sekundę pod lampami UV.                                                                       
Czas schnięcia  - natychmiast                                                                                                                                         
Wydajność  - około 10 m2/kg przy 100 mikronach mokrej powłoki.                              
Demontaż - Suchą folię można łatwo usunąć ręcznie.                                  
Nie usuwać zamrożonej foli, ponieważ powłoka może być krucha.                                     
Odporność na warunki zewnętrzne - Protectapeel Photocure jest odporna na warunki atmosferyczne do 
12 miesięcy.                                                                          
Czyszczenie narzędzi – Rozpuszczalnikami organicznymi. NIE UŻYWAĆ WODY.                                          

 
Informacje techniczne:                                                                                                                          
Wytrzymałość na rozciąganie: >5MPa        Lepkość: Nie dotyczy              Zawartość cząsteczek stałych: 100%        
Wydłużenie: >200%                                        Temperatura zapłonu: Nie dotyczy          pH: 7-8                                                                        

Przyczepność: <1.0MPa                                  Gęstość:  1.05 kg/l   Maximum LZO: 40g/l 

 
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:  WODAN Materiały Budowlane sp. z o.o. 
www.wodanmb.pl   e.mail:  biuro@wodanmb.pl Tel. 662 055 001, 511 583 503 

http://www.wodanmb.pl/
mailto:biuro@wodanmb.pl

