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НОВИЙ ІНОВАЦІЙНИЙ ЗШИВАЧ

ДЛЯ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ ВОДОРОЗЧИННИХ ПРОДУКТІВ
Sherwin-Williams розпочав випуск інноваційного зшивача
під назвою Lacroma Hardener EV1000, доступний для
використання у всіх типових однокомпонентних водних
продуктів.
Незважаючи на те, що він в основному
використовується для фарб, він також добре працює
для однокомпонентних ґрунтів на водній основі.
Унікальними особливостями цього зшивача є те, що він
покращує стійкість до алкоголю та крему для рук.
Також забезпечує кращу адгезію до підложки.

Залежно від використання однокомпонентного продукту, ви
можете досягти показників на тому ж рівні, що і 2компонентні розчинникові меламінові продукти (SB AC) або
навіть 2-компонентні поліуретанові системи (SB PU).

Найкраще рішення - EM1152 разом з EV1000. Ця комбінація
забезпечить такий самий результат, як і двокомпонентна
розчинникова система.
Насправді, всі інші водні однокомпонентні продукти,
набувають кращих якостей завдяки додаванню EV1000

Ми протестували EV1000 у різних продуктах, таких як
EM1152, EM1157, EG1351, EG1353 тощо, і ми можемо
побачити, що додавання 5% EV1000 до цих продуктів
значно покращує стійкість.
Фото 1
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Пропорція змішування

Приклади стійкості до алкоголю без і з EV1000

Час використання суміші водного продукту та EV1000 становить 24
години. Через 24 години ви можете використати стару суміш у свіжу
суміш у пропорції 20:80 і зберегти хороші показники, як у 2К
розчинникових меламінових продуктах.

1 година впливу алкоголю на білому EG1353 без і з EV1000.

Фото 2
Зазвичай EM1157 має низьку стійкість до крему для рук. Вже через кілька
хвилин він починає розчинятися, але з EV1000 стає набагато кращим.

Разове очищення з Alcogel,
тонований EM1157

очищення 10 разів з Alcogel
тонований EM1157 + EV1000

Фото 4

Стійкість до крему для рук 24год
DH1326

проти тонованого чорним
EM1157 + 5% EV1000

EG1351 База C + чорна паста

EG1351 База C + чорна паста +
5% EV1000

Починаючи з 1866 року, Sherwin-Williams постачає виробникам та опоряджувальникам необхідні покриття, щоб зробити їх продукцію
кращою та стійкою, а також допомагати виробникам досягати цілей щодо продуктивності та стійкості. Як для деревини, так і для загальних
промислових ринків наші інноваційні рішення виходять за рамки покриття, включаючи знання, інструменти, обладнання, постачання та
підтримку, що ведеться в галузі. Ми більше, ніж постачальник покриттів - ми є вашими партнерами з покриття.
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