Ultimeg 2000/372 isolationstäckfärg
Lufttorkande isolationstäckfärg med mycket god
täckförmåga som ger en högblank yta med extrem
varaktighet. Isolationstäckfärgen ger ett hårt
ogenomträngligt skydd i svåra miljöer.

Tekniska data

Lämpad för motorlindningar, mindre transformatorer och för
isolering i övriga typer av elektrisk utrustning.

• Flampunkt: 27°C.

Egenskaper

• Flyktighet: 40–42%.

• God täckförmåga.

• Viskositet vid 25°C: 85–40 sek B4 kopp.

• Bra skydd mot krypström.

• Torktid vid 20°C:

• Densitet: 0,96 –0,99 g/cm³.

• God kemisk och mekanisk motståndskraft.

- Yttorr 15 minuter.

• Klass H 180°C.

- Genomtorr 45–60 minuter.

• UL godkänd.

- Genomhärdad 24 h.
• Härdform: Lufttorkande/snabbtorkande i ugn.

Sammansättning

• Applicering: Pensel, dopp eller spray.

Lufttorkande alkyd.

• Lagringsstabilitet: 12 månader i sval lokal.

Färger

• Genomslagsspänning: 1110 V/0,01mm.

Klar och röd.

• Rengöringsmedel/förtunning: Xylen/Thinner
Ultimeg 2000/T4.

Förpackning

• Säkerthetsdatablad följer gällande regler i Sverige.

1, 5 och 25 liter.

Handhavande

Godkännanden, standarder
Class H-UL file no E220579.

Artikellista
Artikelnummer

Varubenämning

Förpackning

126087

Ultimeg 2000/372 Klar

5 liter

110571

Ultimeg 2000/372 Röd

1 liter

126086

Ultimeg 2000/372 Röd

5 liter

På begäran

Ultimeg 2000/372 Röd

25 liter

Kontakt till BEVI
Kontaktuppgifter till alla länder
uppdateras kontinuerligt på vår
hemsida. Besök www.bevi.se och få
tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se

Tunna ut Ultimeg 2000/372 till önskad viskositet med xylen/
thinner Ultimeg 2000/T4. Ha objektet i karet i 1–10 minuter.
Låt överflödig färg rinna av. Därefter härdas objektet.
Efter 15 minuter är objektet yttorr, 45–60 minuter hanterbar,
24–48 timmar genomhärdad.
Härdningen kan påskyndas med hjälp av värme i ugn, 2–3
timmar i 80°C. Med fördel används ugnshärdning då det i
bandningsapplikationer kan finnas risk för att ohärdad impregnering finns kvar i hålrum.
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Applikationer
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Ger bra skydd mot krypström. Mycket god kemisk
och mekanisk motståndskraft. Speciellt lämpad för
målning av motorlindningar mm som en skyddsåtgärd innan slutmontering. Även härvistoppning
underlättas om statorn målas eller sprayas först.

