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Applicatie instructies voor Airless-spuiten
Deze instructies zijn van toepassing op GrafoTherm en BioRid.

1. Aanbevolen uitrusting
Gebruik een airless pomp voor kleverige en grofkorrelige materialen op waterbasis, d.w.z. 

Pomp:
Pistool:
Slang:
Lengte:
Mondstuk:
Werkdruk: 
Aanbevolen spuithoek:

Graco Ultra Max II 695, 795, 1095, Mark V of groter. 
Graco Contractor II/III Met omkeerbaar mondstuk.
¼ "- 3/8"
15 m.
PAA 0.027 "- 0.029", of groter.
150 - 180 bar
Max. 40 °

Als een zeef wordt gebruikt, gebruik dan een grove zeef. Machinefilters: maas 60 of maas 
30; Pistoolfilter: maas 60.

2. Veiligheidsinstructies

De functionele coatings zijn watergedragen en worden niet beschouwd als gevaarlijk voor 
de gezondheid. Tijdens het aanbrengen van de spray wordt echter het gebruik van 
oogbescherming en ademhalingsmasker aanbevolen als bescherming tegen spuitnevel en 
spatten.

3. Verdunnen en mengen

• Roer voorzichtig totdat het een homogene verbinding wordt.
• Het mengsel wordt kant-en-klaar geleverd, maar kan met water worden verdund.
• Als het nodig blijkt om de verbinding te verdunnen, moet water in kleine

hoeveelheden worden toegevoegd, met langzaam en continu roeren.
• Opmerking: Verdunning houdt in dat een overeenkomstig dikkere natte laag moet

worden aangebracht om de vereiste droge dikte te verkrijgen.
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4. Toepassing

• Begin met een lage druk en spuit terug in het blik. Aanpassen tot een goede
spuitnevel is bereikt.

• Breng de gewenste dikte direct in één laag aan.
• Zorg ervoor dat de oppervlaktetemperatuur niet onder het dauwpunt ligt.
• Wanneer de relatieve vochtigheid in het gebouw hoog is of als de temperatuur lager

is dan 10°C, wordt het aanbevolen om eerst een dunne laag van maximaal 0,4 kg
per vierkante meter aan te brengen. Nadat deze laag ongeveer een uur is gedroogd,
brengt u een nieuwe laag aan om de vereiste dikte te bereiken.

• Als de oppervlaktetemperatuur ongeveer +5°C of minder is, bestaat het risico dat het
product geen film vormt.

• Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.

5. Droogtijd

Hanteerbaar: 1-2 uur bij een temperatuur van 20°C en 55% RV (relatieve vochtigheid). 
Volledig droog: 8-12 uur bij een temperatuur van 20°C en 55% RV (relatieve vochtigheid). 
Bij lagere temperaturen zullen de droog- en uithardingstijden toenemen.

6. Dekking

Zie Technisch Data Sheet voor de toepassing van het product.
Neem voor speciale toepassingen contact op met Tikkurila of Finnpro voor een specifiek 
behandelingsprogramma.

7. Reiniging van gereedschappen en apparatuur

• Druppels en gemorst product hechten goed na het uitharden en moeten daarom zo 
snel mogelijk met water worden gereinigd.

• Wanneer het werk is voltooid, moeten gereedschappen en apparatuur met veel 
water worden gereinigd.

• Wanneer de verbinding nat is, kan deze roest veroorzaken. Daarom moet de pomp 
na het reinigen met water worden gespoeld met Graco Pump Armour of soortgelijk 
product. De pomp kan worden opgeborgen met Pump Armor.

• Opmerking: sla de apparatuur niet gevuld met water op
• Gereedschappen en spuitapparatuur waar de verbinding is gedroogd, kunnen met 

aceton worden gereinigd.




