
 

 Adatlapszám:. 0441/9-HU 
ALAPOZÓK 

MAC 9     MACROFAN - M9000 
HS COLOR UNDERCOAT  

     

 

1000 ml + 
500 ml + 
200-300 ml 
 
Fazékidő 20oC-on: 
4  óra 
 
 

16-18” DIN4 
20° C-on 

   Ø 1,3,-1,4 mm 
   4 bar 
   HVLP: 
    2 bar 
   rétegszám: 1-3 

 60-80 µ 
 

20 perc 20oC-on  

TERMÉKLEÍRÁS 
Akril-uretán binder, melyet 90/10 arányban keverve a MACROFAN HS RENDSZER Alapszíneivel, követve a 
megfelelő receptúrákat, magas szilárdanyag-tartalmú alapbevonatokat kapunk kapunk, melyek „nedves-a-
nedvesen” ciklusokban használhatók. 
  

FELHASZNÁLÁS 
Szigetelő alapbevonat, mely közvetlenül festhető csiszolás nélkül, („nedves-a-nedvesen” cklusban), melyre 
fedőlakk kerül. Járművek teljes és részleges javításához, amikor a munka gyorsasága nagyon fontos.  
 

JELLEMZŐK 
 

Használható „nedves-a-nedvesen” ciklusban csiszolás nélkül. ∙ 
∙ 
∙ 
∙ 
∙ 
∙ 
∙ 
∙ 
∙ 

A binder felhordható színezés nélkül is. Ez esetben áttetsző szigetelőként. 
Zsugorodásmentes. 
Könnyű alkalmazás. 
Nagyon jó terülés. 
Jó tapadás. 
Tapadás-elősegítőként is használható. 
Rendkívül kiadós. 
Színezhető, minden színárnyalat előállítható vele, így a fedőbevonat fedőképessége megnő. 

 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS 
 
Késsel felhordható poliészter gittek:  
P240-es vászonnal történő száraz csiszolás. Nagy felületek esetén hagyományos csiszolható szigetelőt 
javaslunk. 
 
Puszta acél, galvanizált acél, és cink bevonatú acél, alumínium:  
Hordjunk fel 04318 FIX-O-DUR, vagy 05720 MONOPRIMER alapozóréteget a korrózió elleni védelem 
erősítésére. 
 

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valódiságának 
igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért. 

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ 
PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.  
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Régi festék bevonatok: Száraz csiszolás P240-280-as vászonnal, vagy nedves csiszolás P360-400-as 
vászonnal, és zsírtalanítsuk 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW-val.  
 
Műanyag alkatrészek: Hordjunk fel MAC 0 (M0000 PLASTIC COLOR PRIMER), vagy 04363 UNIVERSAL 
PLAST terméket tapadás-elősegítőként. 
 

ALKALMAZÁS 
Szórás hagyományos, vagy HVLP pisztollyal. 
 
Keverési arány:  
 

 térfogatban  tömegben

 
MAC 9 (az M9000 BINDER-rel előállított MACROFAN HS szigetelő)  1000 ml 1000 g 
00362 INDURITORE HS (edző)  500 ml   400 g 
00740-1-2 DILUENTE AUTOREFINISHING (hígítók)                                        300-400 ml            250-350 g 
 
 
Fazékidő 20oC-on: 4 óra 
Szórási viszkozitás 20 °C-on: 16-18” DIN 4 
Fúvókaátmérő: hagyományos és HVLP pisztoly : 1,3-1,4 mm              
Légnyomás: hagyományos pisztoly: 4 bar;  HVLP: 2 bar 
Rétegszám: 1-3 
Bevonatvastagság: 60-80 µ 
Kiadósság (elméleti értékek): 1 kg keverék = 6,9 m2 60 mikronos réteg 
                                                1 l keverék = 8 m2 60 mikronos réteg 
V.O.C. R.F.U.: < 540 g/l 
 
 

SZÁRADÁSI IDŐ 
A termék bevonható a fedőbevonattal 20oC-on 20 perc és 8 óra közötti idő intervallumon belül. Ezen idő 
elteltével a bevonatot teljesen meg kell szárítani, és legalább Scotch Brite-tal történő csiszolás szükséges. 
 

BEVONHATÓ 
 

MACROFAN FEDŐBEVONAT ∙ 
∙ 
∙ 
∙ 

ISOAKRYL 
BSB + ACRIFAN / MACROFAN  
HYDROFAN + MACROFAN (csak száraz-a-szárazon rendszerben) 
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MEGFIGYELÉSEK 
 
A MAC 9 (M9000)-rel előállítható valamennyi szín receptúrája megtalálható a Casa Sottotinte/Undercoats 
(alapbevonatok) alatt, ahol azok találhatók meg, melyeket a BSB, illetve a HYDROFAN fedőbevonat rendszer 
alapbevonataiként javaslunk; és úgy vannak megjelölve, mint a Gyártók által használt eredeti alapbevonatok. 
Fehér szín és annak származékai esetén a jó fedőképesség eléréséhez az M9000 és az Alapszínek térfogat 
aránya 80/20 kell lennie (duplája, mint az Alapszínek mennyisége, és ugyanaz a katalízis arány marad). 
25oC-os hőmérséklet felett, és magas páratartalomnál, a kikevert, szórásra kész termék 60 perc elteltével 
megbőrösödhet; ebben az esetben 2000-es gézzel szűrjük át. 
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