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EXO COATING L 25 ORANGE
PREMAZ ZA FORME IN JEDRA

OPIS
EXO COATING L 25 ORANGE je alkoholni premaz s silikatnim polnilom.
Okvirna sestava:
 64 % ognjevzdržno polnilo (kalcinirani kaolini)
 2 % raztopljeno sintetično vezivo
 34 % organska topila (IPA, etanol)

UPORABA
Premaz je uporaben za vse vrste form in jeder, ki so namenjena za litje večjih ulitkov iz sive in
nodularne litine.

DELOVANJE
Premaz vsebuje pretežno veziva anorganske narave. Med procesom ulivanja sprošča le
majhno količino plinov in ne razpoka. Ima dobro obrabno trdnost in je neobčutljiv na termošok.

PRIPRAVA
Premaz je že razredčen na primerno viskoznost za nanašanje s čopičem. Za omakanje in
oblivanje pa ga razredčimo z majhnim dodatkom EXO COATING RAZREDČILA. Premaz
sušimo s sežigom ali na zraku.

PAKIRANJE
EXO COATING L 25 ORANGE pakiramo v kovinska vedra po 30 kg ali pa v kovinski kontejner
po cca 1400 kg.

SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT
EXO COATING L 25 ORANGE moramo med transportom in skladiščenjem ščititi pred
atmosferskimi vplivi. Skladiščimo ga v tesno zaprtih posodah v dobro prezračenih prostorih. Ne
sme biti na direktni sončni svetlobi. V bližini ne sme biti virov vžiga ter ne smemo uporabljati
odprtega ognja ali kaditi.
Glede na Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga EXO
COATING L 25 ORANGE spada med nevarno blago. Uvrščamo ga v ADR razred 3, embalažna
skupina III. Dovoljena količina za prevoz z vozili brez ADR opreme je 1000 kg max.

LASTNOSTI
Viskoznost (2/50)
Vsebnost suhe snovi
Posedanje v 24 urah
Gostota

1200 - 1400 mPas
65 do 70 %
3 % max
1,4 – 1,6 g/cm3
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