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Deckshield Finish 
 
Описание на продукта  
Двукомпонентно, цветно, гъвкаво, полиуретаново покритие. 
Забележка: Опаковка с новите размерисе произвежда от 1 февруари 2011 г. 
 
Употреби  
Използва се като част от системата Deckshield за завършващ слой, където устойчивостта на UV 
светлина не е критична. Устойчиво на ултравиолетови лъчи покритие е налично за използване с 
Deckshield ED система, наречена Deckshield UV Topcoat. 
 
Околна среда и здраве  
Deckshield Finish е продукт без разтворители и практически без мирис при употреба. Следвайте 
съответните указания за здравословни и безопасни условия на труд, приложими за мястото, където се 
извършва полагането му. 
За повече информация, моля, направете справка в информационните листове за безопасност за 
отделните компоненти 
 
Съотношение на компонентите  
Продуктът се доставя в пълни единици като A + B. Не разделяйте съединенията / компонентите, тъй 
като това може да застраши крайния резултат. 
 
Добавете всичкия втвърдител В към основата A. Смесете с бормашина с малка скорост и спираловидна 
бъркалка, като внимавате да не вкарате въздух 
 
Температура при полагане  
Препоръчителната температура на основата е 10 - 25°C, но не по-малко от 5°C. 
Температурата на основата трябва да надвишава "точката на оросяване" с 3°C по време на нанасяне и 
втвърдяване. Температурите не трябва да падат под 5 ° C в рамките на 24 часа след нанасянето. 
 
Време за полагане / време на експлоатация 
Готовият продукт трябва да се използва в рамките на 20 минути при температура от 20°C. При по-
високи температури времето за прилагане aе по-кратко. 
 
Време за втвърдяване (при 20°C)  
Сухо на пипане след 6 часа (10 часа при 10°C). 
Може да се ходи отгоре след 16 часа (30 часа при 10°C). 
Максималното време на препокриване с друг слой е 24 часа. 
Тежък трафик след 24 часа (36 часа при 10°C). Продуктът е напълно закален след 5 - 7 дни. 
 
Високата влажност в ранните стадии на втвърдяване може да доведе до бели, матови повърхности 
(цъфтят). Не покривайте и не измивайте през първите 24 часа от втвърдяването. 
 
Цветове    
Виж системния,информационен лист за  Deckshield. 
 
Съдържание на сухо вещество  
Приблизително 100 % 
 
Завършек   
Гланц 
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Гъстота   
Част A прибл.. 1.5 kg/l.  
Част B прибл. 1.3 kg/l.  
A+B прибл. 1.5 kg/l. 
 
Съхранение    
12 месеца в неотворена опаковка. 
Температура на съхранение между 5 и 40°C. 
Предпазвайте от студ и влага / замърсители. 
 
Пакетиране   
Този продукт(A+B),се доставя в следните опаковки: 
 
Размери на опаковките от Януари 31ви 2011 
 
Опаковка Deckshield Finish                         Deckshield Finish 

    База A   Втвърдител B  
10 кг (6.9 литра)       8.0 кг         2.0 кг 
 
Размери на опаковките от Февруари 1ви 2011 
 
Опаковка           Deckshield Finish   Deckshield Finish/ LXP/ LXP HD 

                База A   Втвърдител В 
10 кг (6.9 литра)                   8.0 кг       2.0 кг 
 

          Deckshield Finish  Deckshield Finish/ LXP/ LXP HD 
                База A   Втвърдител В 

20 кг     (13.8 литра) 16.0 кг      4.0 кг 
 

 
 


