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Beskrivelse 

Tekniske data Luft- og ovntø  rring - vandfortyndbar dæ   klak baseret på   akrylharpiks

Generel information 

Egenskaber STOLLAQUA D1208 er en vandfortyndbar dæ   klak med god kemisk og  
mekanisk bestandighed. Det foretrukne produkt til lakering af maskiner og
maskinudstyr.  

Anvendelse Maskiner, væ   rktø  j og andre metal artikler

Egenskaber  

 STOLLAQUA D1208 

F  arve Sort 

V  iskositet 80 - 120 sekunder (DIN EN ISO 2431 / 20 °C / 4 mm) 

F  ortynder Demineraliseret vand  

V  æ   gtfylde 1,10 ± 0,03 g/cm³ (ISO 2811-2) 

Tø  rstofindhold  40 ± 3  % (DIN EN ISO 3251, 1 time, 120 °C)  

pH-væ   rdi 8,0 – 8,5 (DIN ISO 976) 

Oplø  sningsmiddelindhold ca. 12 %  
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Anvendelse

 
På  fø  ring - temperatur 

Ideelt mellem +15°C og +30°C 
Temperaturen på   undergrunden, som skal lakeres, skal væ   re mindst  
3º  C over den omgivende temperaturs dugpunkt 

Relativ luftfugtighed Max. 75% 

 
 
F  orbehandling af undergrund

U  ndergrunden skal vææ   re renset for fedt, stø  v, glø  deskaller og slipmidler. 
Derudover behandlet med en passende grunder. 

Grunderen skal væ   re tø  r, ren og fedtfri. Slibning af grundede under- 
grunde kan væ   re nø  dvendigt. V  ed ukendte produkter checkes fore- 
nelighed og vedhæ   ftning.  

På  fø  ring Anbefalet forarbejdningsviskositet: 25 – 40 sekunder (DIN cup 4 mm)  
 

Tø  rring 
Lufttø  rring (20°C) 
 
Stø  vtø  r:                          10 - 20 min  
H   å  ndterbar:                   20 - 40 min. 
 
Ovntø  rring:                     15 – 30 min ved 60°C  - 80 °C   
   objekttemperatur  

Tø  rfilmtykkelse  20 -  50 µm  

Sæ   rlige forholdsregler
 

Egnede undergrunde Stollaqua G9523, E-Coat Aqua EC 3000 

Opbevaring

Lageropbevaring  Opbevaring i lukkede originalemballager i kø  lige, tø  rre rum, 
temperatur 5 - 25°C. 
Beskyt mod frost !  

Holdbarhed  
Max. 12 må  neder. Se venligst udlø  bsdatoen på   etiket. 

Mæ   rkning

Mæ   rkning/fareklasser Se den arbejdshygiejniske brugsanvisning.  

 
 

Afvigelser fra ovenstå  ende parametre kan lade sig gø  re i samrå  d med 

vores teknikere og under hensyntagen til anvendelse og givne forhold.
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Information 
 
Informationen i dette dokument svarer til den viden, vi har på   områ  det på   udgivelsesdagen. Informationen
vil blive revideret, så  fremt ny viden og erfaring bliver tilgæ   ngelig. Alle data omfatter de normale produkt-
egenskaber og gæ   lder kun for det på  gæ   ldende materiale; dataene gæ   lder ikke i kombination med andre
materialer, additiver eller andre processer, medmindre det er udtrykkeligt angivet. De angivne data bø  r
ikke bruges til at etablere specifikationsgræ   nser eller anvendes til alene at udgø  re grundlaget for design; 
de er heller ikke beregnet til at erstatte de tests, der bø  r foretages af brugeren for at se, om produktet eg-
ner sig til et bestemt materiale eller sæ   rlige formå  l. Eftersom Axalta ikke kan forudse alle variationer i de
faktiske forhold under anvendelse, giver Axalta ingen garantier og på  tager sig intet ansvar i forbindelse 
med brug af denne information. Intet i dette datablad skal betragtes som en tilladelse eller en anbefaling
til at kræ   nke nogen patentrettigheder. 

Dette datablad erstatter alle tidligere versioner. 
 

 
 
 
Copyright 2013, Axalta Coating Systems, LLC og alle associerede selskaber. Axalta logoet, Axalta™ ,
Axalta Coatings Systems™ og alle produkter betegnet med  ™ eller ® er varemæ   rker eller registrerede 
varemæ   rker under Axalta Coating Systems, LCC og alle associerede selskaber. Axalta varemæ   rker må   
ikke anvendes i forbindelse med andre produkter eller ydelser, der ikke er en del af Axalta.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktet forhandles i DK    af: Baden-J  ensen A/S, Ballerup 44 66 68 00 / K  olding 75 50 21 88.
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