Potwierdzona
naukowo doskonała
wydajność
PercoTop® High Performance EP Primer CS384
Dwuskładnikowy, podkład epoxydowy

Firma Axalta znacznie rozszerzyła dotychczasową ofertę podkładów
epoksydowych dzięki zapewniającemu wysoką wydajność,
dwuskładnikowemu podkładowi, który jest w pełni zgodny
z przepisami i nie zawiera chromianów. Podkład epoxydowy stanowi
element systemu PercoTop® i zastosowano w nim aktywator
biologiczny, dzięki czemu jest przyjazny środowisku oraz spełnia
wymogi obecnych i przyszłych przepisów prawa.

Zastosowania
Można go stosować na rozmaitych podłożach, w tym bezpośrednio
na metal, lakiery stosowane przez producentów oryginalnego sprzętu,
utwardzone warstwy lakieru renowacyjnego i szpachle poliestrowe.
Szczególnie zaleca się stosowanie go jako pierwszej warstwy na
nowych powierzchniach metalowych, takich jak zwykła stal, stal
galwanizowana i aluminium.
Podkład ten jest idealny do stosowania na pojazdach użytkowych,
takich jak autobusy i naczepy, zwykłe i chłodzone zadbudowy
skrzyniowe, betoniarki i pompy do betonu, dźwigi, śmieciarki i sprzęt
do robót ziemnych. Niezrównane właściwości zapewniające wtapianie
się kolejnych warstw podczas lakierowania natryskowego sprawiają,
że jest idealny do stosowania na dużych powierzchniach, ale można
go stosować również w warsztacie jako podkład do części zamiennych.

Wyniki
PercoTop® High Performance EP Primer CS384 zapewnia najlepszą
w swojej klasie odporność na wilgoć i korozję. Skład chemiczny
aktywatora sprawia, że system jest bardziej hydrofobowy, co zapewnia
wysoką wodoodporność przy zachowaniu dobrej elastyczności.
Dzięki łatwemu i bezproblemowemu nakładaniu produkt zapewnia
doskonałą wydajność i krótszy czas suszenia, a także niską
temperaturę utwardzania. Można go nakładać przy użyciu każdego
typu aplikacji, przy pomocy pistoletu HVLP, wysokociśnieniowego,
z mieszanką powietrza, bez powietrza i elektrostatycznego.

Rewelacyjna przyczepność na odpowiednio przygotowanych
powierzchniach metalowych pomaga zminimalizować
nieprawidłowości. Produkt ten zapewnia również dobre właściwości
wypełniające, dobrze pokrywa krawędzie (w tym na piaskowanej
stali) i jest łatwy w szlifowaniu.

• Doskonała przyczepność

Podkład gwarantuje powierzchnię bez odbarwień w ekstremalnych
warunkach i znakomitą stabilność pionową. Nie żółknie i zapewnia dobrą
przyczepność warstwy wierzchniej i doskonałe wykończenie – zwłaszcza
w przypadku pokrycia podkładem nawierzchniowym PercoTop® 2K
albo lakierami nawierzchniowymi PercoTop® MS Topcoat 9600 bądź
PercoTop® HS Topcoat 9675 i 9700.

• Najlepsza w swojej klasie odporność na wilgoć i korozję

W testach osiąga następujące wyniki: 480 godzin odporności
na wilgotność w przypadku szafki CH40; 240 godzin przy zanurzeniu
w wodzie w łaźni Bac Ford; test mgły solnej 1008 godzin dla NSS
i 480 godzin dla AASS na aluminium, stali i stali galwanizowanej;
ponad 1008 h w przypadku testu korozji nitkowej na aluminium.

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Dwuskładnikowy, epoksydowy podkłąd wypełniający, w pełni
zgodny z przepisami i pozbawiony chromianów:
• Odpowiedni do rozmaitych powierzchni i nakładania
na duże powierzchnie
• Łatwe i bezproblemowe nakładanie przy użyciu każdego
typu narzędzi
• Doskonała wydajność nakładania

• Krótki czas suszenia/niska temperatura utwardzania
• Dobre właściwości wypełniające
• Łatwość szlifowania

• Nie żółknie
• Znakomita stabilność pionowa
• Dobra przyczepność warstwy wierzchniej
• Zgodność z obecnie obowiązującymi/wprowadzanymi
w przyszłości przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
Element systemu PercoTop®. Szczególnie zalecany
do stosowania z:
• wszystkimi podkładami nawierzchniowymi PercoTop® 2K;
• lakierem nawierzchniowym PercoTop® MS Topcoat 9600;
• lakierem nawierzchniowym PercoTop® HS Topcoat 9675 i 9700.

