
DOUBLE COAT SPRUTFÖRTUNNING 60

BESKRIVNING 

Double Coat Srutförtunning 60 är en långsam förtunning speciellt framtagen för polyuretanfärger.

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER OCH AVSEDD ANVÄNDNING

 Speciellt långsam förtunning för sprutapplicering av polyuretan-färger och -lacker;
 Kan användas för spädning av Double Coat, samt Double Coat Dubbel UV eller Double Coat Karat;
 Lämplig som rengöringsmedel för sprututrustning efter lackering med Double Coat;
 Förbättrar appliceringsegenskaperna och utflytningsförmåga hos färg, klarlack och fernissa, speciellt vid 

högre temperaturer;
 Minskar risken för översprutning och förbättrar flödet. 

KULÖR 
Färglös 

BASISGEGEVENS (BIJ 20˚C EN 50% R.V.) 

Densitet 
Hållbarhet 

: cirka 0,9 g/cm3 
: ej blandad, i originalförpackning på en sval och frostfri plats minst 24 månader 

Flampunkt (DIN53213)     :   10 ºC 

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER 

 Blanda de två komponenterna (bas och härdare) av: Double Coat, Double Coat Halvblank, Double Coat Metallic, 
Double Coat Matt, Double Coat 088 Transparent, Double Coat Dubbel UV eller Double Coat Karat, Tweecolux, 
Tweecolor.

 Tillsätt sedan försiktigt Double Coat Sprutförtunning 60 till blandningen tills önskad viskositet uppnås. Tillsätt 
alltid förtunningen efter att induktionstiden har passerats. Induktionstiden för Double Coat är 30 minuter, dvs 
den reaktionstid som behövs för att bas och härdare ska reagera och bilda en polyuretanfärg. För Dubbel UV/
Karat räcker 10 minuters induktionstid. 

 Double Coat kan justeras med hjälp av en viskositetsmätare, DIN 4. När färgen rinner igenom koppen på 
förslagsvis 18-20 sekunder är viskositeten rimligtvis rätt för att spruta med 1,3 mm:s munstycke med ett lufttryck 
på 2- 3,5 bar med färgsprutan SATAjet 1000 B RP.

 Rör om blandningen regelbundet under appliceringen.
 För detaljerad information om applikationen, se de tekniska produktbladen för Double Coat Double Coat 

Double UV, Double Coat Carat, eller broschyren Användarinstruktioner Double Coat.
 Ersätt aldrig denna förtunning med förtunning från annan tillverkare, varken för spädning eller rengöring av 

sprututrustning, om du sprutmålar med Double Coat. 

Även om informationen och rekommendationerna presenteras i god tro och troddes att vara korrekta vid utgivningsdatumet, ger 
De IJssel Coatings B.V./Hedbergs Industri AB inga uppfattningar om fullständigheten eller noggrannheten av den. De IJssel 
Coatings B.V./Hedbergs Industri AB kommer inte att ansvara för skador av någon art som följer av användningen av denna 
information. De IJssel Coatings B.V. förbehåller sig rätten att ändra informationsbladet utan föregående meddelande. Detta 
informationsblad ersätter tidigare publikationer. Datum: februari 2022. Artikelnummer: 808-150




