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Tekniska data för RANGE® Wetpaint 0500 vit 1,5 och 1,8 mm

Grundmaterial
För ändamålet framtagen aluminiumlegering 5005 H42 som utmärks av planhet och goda bocknings- och efterbearbetningsegenskaper.
Primär ytbehandling
Kontrollerad verksförbehandling i följande steg – avfettning, kromateringsliknande ytberedning, beläggning med ankrande primer.
Lackering
Bandlackerad på coil med polyester vit våtlack i ca NCS 0500. Blåtonad skyddslackering på baksidan för undvikande av
reaktioner i kontakt med annan metall. Glanstal ca 80. Utomhustålighet minst 7 år under normala förhållanden. Färgöverensstämmelse mellan olika coils inom ramen för RANGE® standard.
Ytskydd
Framsidan skyddplastad med transparent tålig, mjukhäftande polyolefin-plast som ej innehåller miljöstörande klor.
Skyddsfilmen avlägsnas enklast i rumstemperatur eller varmare.
Övrig information
Standardtjocklekar 1,5 mm och 1,8 mm. Annan tjocklek eller färg kan produceras vid min. 1 coil ca 5 – 8 ton. Ytrengöring
sker lämpligen med en mjuk duk som fuktats med exempelvis utspädd alkohol.
Pallposter 1,0 mm:
2500x1250x1,0 mm

Pallposter 1,5 mm:
2000x1000x1,5 mm
2500x1000x1,5 mm
3000x1000x1,5 mm
2000x1250x1,5 mm
2500x1250x1,5 mm
3000x1250x1,5 mm
2000x1500x1,5 mm
2500x1500x1,5 mm
3000x1500x1,5 mm

Pallposter 1,8 mm:
2000x1250x1,8 mm
2500x1250x1,8 mm
3000x1250x1,8 mm
3500x1250x1,8 mm
4000x1250x1,8 mm
2000x1500x1,8 mm
2500x1500x1,8 mm
3000x1500x1,8 mm
3500x1500x1,8 mm
4000x1500x1,8 mm

Bearbetning
Klippning, fräsning, stansning och sågning utförs utan problem. Kantbockning rekommenderas men radien bör ej underskrida två gånger godstjockleken och arbetet bör ske vid rumstemperatur. Material som lagras mer än 6 månader
förlorar succesivt sin ytflexibilitet. Screen- eller digitaltryckning sker normalt utan problem.
Garantier
Samtliga RANGE® produkter har konstruerats för optimal tålighet också utomhus under normalt förekommande förhållanden. RANGE® Wetpaint 0500 omfattas av RANGE® allmänna garantivillkor. Det är emellertid upp till användaren att
försäkra sig om produktens lämplighet i tänkt applikation.
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