
Standox Easy Stopper U1050

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως γεμιστικό μικρών
σημαδιών.

....

Υψηλή κατακόρυφη σταθερότητα.....

Εύκολο στο τρίψιμο.....

Γενικής χρήσης πολυεστερικός στόκος για χονδρή και
λεπτή χρήση.

....

Ο Standox Easy Stopper U1050 είναι ένας γενικής
χρήσης πολυεστερικός στόκος για χονδρή ή λεπτή
χρήση με μεγάλη κατακόρυφη σταθερότητα.

Μια εταιρεία του ομίλου Axalta Coating Systems.SX-EL 211   Version 22   2303 1/3



Standox Easy Stopper U1050

Προετοιμασία προϊόντος - εφαρμογή ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ

Συνιστάται έντονα να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά την
εφαρμογή, για να αποφεύγετε τον ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, του δέρματος και των
οφθαλμών.

Γυμνός χάλυβας τριμμένος και καθαρισμένος.
Γαλβανισμένος  χάλυβας ή μαλακό αλουμίνιο, τριμμένα και καθαρισμένα.
Παλιές ή εργοστασιακές βαφές καλά τριμμένες και καθαρισμένες.
Επιφάνειες επεξεργασμένες με 2Κ πολυεστερικά προϊόντα και στη συνέχεια απαλά τριμμένες και
καθαρισμένες.
Πολυεστερικά  υποστρώματα, ενισχυμένα με Fiberglass, χωρίς υλικά αποκόλλησης, τριμμένα και
καθαρισμένα.

Στόκος Σκληρυντής

Κατά βάρος Κατά βάρος

100 2

U1050 BPO BLUE
BPO RED
HARD PASTE U1120 B
HARD PASTE U1120 R

Διάρκεια ζωής στους 20°C.: 4 λεπτά - 5 λεπτά

Εφαρμόστε ένα ομαλό φιλμ αμέσως μετά την ανάμειξη, αποφεύγοντας την παγίδευση αέρα.

BPO BLUE/RED / U1120 B / U1120 R

20 °C 15 λεπτά - 20 λεπτά

Οδηγίες στεγνώματος με χρήση υπέρυθρων ακτινών IR μικρού μήκους κύματος.
Μισή ισχύς: 2 - 3 λεπτά

Χοντρό τρίψιμο P80 - P120
Τελικό τρίψιμο P180 - P240.

Standox Polyester Spray Filler U1100 (εκτός από γαλβανισμένο χάλυβα).
Αστάρι 
Αστάρι-σουρφασέρ
Σουρφασέρ

Σύμφωνο με
νομοθεσία
περιορισμού των
ΠΟΕ.

2004/42/IIB(b)(250) 150: Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας
προϊόντων (κατηγορία προϊόντος: IIB(b)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 250 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ
αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 150 g/l.
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Standox Easy Stopper U1050

Προϊόντα
Standox Easy Stopper U1050

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE
STANDOX HARDENER PASTE, RED

Ανάμιξη προϊόντων

Standard σκληρυντική πάστα για επιλεγμένους Standox πολυεστερικούς
στόκους. 

U1120 red / BPO red

Προτείνεται για επιλεγμένους Standox πολυεστερικούς στόκους.
Χρησιμοποιείται κυρίως σε υψηλότερη θερμοκρασία εφαρμογής.

U1120 blue / BPO

Καθαρίστε μετά τη χρήση με ένα κατάλληλο καθαριστικό διαλύτου.

Παρατηρήσεις

Μην προσθέτετε μεγαλύτερη ποσότητα σκληρυντή από τη συνιστώμενη για να αποφύγετε την
εμφάνιση της περιοχής με το στόκο (εμφάνιση υπεροξειδίου).

....

Να μην εφαρμόζετε πάνω από 1K αστάρι, etch αστάρι ή θερμοπλαστικές ακρυλικές βαφές.....

Να μη τρίβετε υγρά. ....

Η θερμοκρασία αντίδρασης πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C.....

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση. Τηρήστε τις προειδοποιήσεις πρόληψης που
αναγράφονται στο δοχείο.

Όλα τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο σύστημα φινιρίσματος είναι από την γκάμα των προϊόντων μας Standox. Οι
ιδιότητες του συστήματος δεν θα ισχύουν όταν το σχετικό υλικό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή πρόσθετα
που δεν αποτελούν μέρος της γκάμας προϊόντων Standox, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Για επαγγελματική χρήση μόνο! Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αύτη την έντυπη τεκμηρίωση έχουν επιλεγεί και
οργανωθεί προσεκτικά από εμάς. Βασίζονται στις καλύτερες γνώσεις μας για το θέμα κατά την ημερομηνία έκδοσης τους.
Οι πληροφορίες δίνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ορθότητα, την ακρίβεια και την
πληρότητα. Εναπόκειται στον χρήστη να ελέγξει τις πληροφορίες σχετικά με την επικαιρότητα και την καταλληλότητα για
συγκεκριμένη χρήση του. Η πνευματική ιδιοκτησία των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων, προστατεύεται. Όλα τα δικαιώματα
διατηρούνται. Πρέπει να τηρούνται το σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού και οι προειδοποιήσεις που
εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος. Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή / και να διακόψουμε τη λειτουργία όλου ή
μέρους αυτών των πληροφοριών ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας, χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνουμε
καμία ευθύνη για την ενημέρωση των Πληροφοριών. Όλοι οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα ισχύουν
αντίστοιχα για οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές και τροποποιήσεις.
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