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IRSA spanlak
Voor het spannen van katoen en synthetische stoffen (motor-, zweef- en ultralichte vliegtuigen)

Toepassingsgebieden: 
Voor het spannen van katoen en synthetische stoffen (motor-, zweef- en ultralichte vliegtuigen.) IRSA spanlak moet de spanning in het 
doek, door krimpen, nog een beetje verhogen. De IRSA spanlak dient als grondlak en sluit alle holten af.

Eigenschappen:
Hooggeconcentreerd, verzekert hechting op alle gekende stoffen en hechting van IRSA DD-lak weersbestendig. 

Verwerking: 
IRSA spanlak voor de verwerking goed omroeren. Het doek niet schuren. Indien nodig kan IRSA spanlak met IRSA speciale verdunner F 
verdund worden. IRSA spanlak gelijkmatig met de schuimwals in 4-5 lagen (nat in nat) aanbrengen. Het is belangrijk dat het doek nadien 
dicht is, en dus geen lak meer absorbeert. Spanlakdruppels kunnen niet meer verwijderd worden. Het doek moet na het aanbrengen nog 
een duidelijke  stofstructuur hebben.  De IRSA DD-lak weersbestendig  kan eraan hechten,  geen schuren  nodig.  Indien er  glanzende 
plaatsen zijn, moet het oppervlak lichtjes ruwer gemaakt worden (schuurpad gebruiken).

Totaal verbruik (grondering + deklaag): minstens 360 g/m2
ca. 150-200 g/m2 bij Ceconite of Diolen ca. 200-250 g/m2 bij katoenen doek.

Verdunning/reinigingsmiddel:
Uitsluitend IRSA SPECIALE VERDUNNER F gebruiken.

Gereedschap: 
IRSA schuimwals

Schuurmiddel: Schuurpapier en -pads kunnen bij IRSA aangekocht worden.

Verwerkingstemperatuur: Op koele dagen, met bijzonder hoge luchtvochtigheid is het niet aanbevolen om IRSA spanlak (vooral verdund) 
aan te brengen.

Opslag: 
Bij ongeopende originele vaten ca. 1 jaar. Geopende vaten goed sluiten en snel opgebruiken. 

Opmerkingen:  Neem het  overeenkomstige  technische  gegevensblad in  acht.  Gesloten  bewaren.  Bij  inslikken onmiddellijk  een arts 
raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Voorzorgsmaatregelen:
De voorschriften m.b.t. de hantering van brandbare vloeistoffen dienen in acht genomen te worden.

Neem de R- en S-zinnen, de classificatie van gevaarlijke stoffen op de etiketten en de EG-veiligheidsgegevensbladen in acht.

Ons toepassingstechnisch advies in woord en geschrift en op basis van ervaring op eer en geweten geldt echter enkel als vrijblijvende aanwijzing en sluit niet uit dat u de 
door ons geleverde producten moet testen op uw geschiktheid voor uw procedures en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten gebeuren buiten  
onze controlemogelijkheden en liggen aldus uitsluitend in uw verantwoordelijkheid. Natuurlijk verzekeren wij een constante kwaliteit van onze producten conform onze 
stalen. Wanneer een nieuw "Technisch gegevensblad" verschijnt, verliest de vorige zijn geldigheid.
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