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Omständigheterna vid appliceringen kan påverka resultatet av beläggningen. 
För specifik vägledning om lokala omständigheter för ytbehandling, kontakta 
ARC Application Engineering, tel +1 781 438-7000.

Ytförberedelse
Optimal ytförberedelse är kritisk för ARC T7 AR:s prestanda. De exakta kraven för ytförberedelsen beror på hur krävande tillämpningen är, önskad 
livslängd och underlagets skick. Optimal förberedelse innebär att ytan rengörs så att den är helt fri från föroreningar och ruggas upp till en 
blästerprofil på mellan 75 och 125 mikrometer. Det sker normalt genom att man först rengör och blästrar ytan till samma renhetsgrad som  
vitmetall (Sa 3/SP5) eller nära vitmetall (Sa 2.5/SP10) varefter damm avlägsnas.
Blandning
Varje sats består av en påse keramikarmering del C (15,6 kg), en T7 AR del A harts (3,8 kg), en T7 AR täckskikt del A harts (0,9 kg) och en  
del B katalysator (75 ml ARC CHP, förpackade separat). Allt material måste förvaras vid en temperatur mellan 10° och 26 °C i minst 48 timmar  
innan det appliceras. 
Rör först om T7 AR del A för att blanda eventuellt nedsjunket eller separerat material. Lägg till 50 ml av del B (ARC CHP). Justera tillägget av del B 
uppåt med 10% om materialets temperatur är mellan 10 °C - 21 °C. Justera tillägget av del B nedåt med 10% om materialets temperatur är över 26 
°C. Skrapa noga behållarens sidor och botten så att båda komponenterna blandas fullständigt. Häll över 1/3 av keramikförstärkningen (del C) till 
20-literskärlet och häll sedan långsamt i kombinationen av del A (hartset) och del B (katalysatorn), varvid alla komponenterna blandas jämnt. Lägg 
gradvis till resten av den keramiska armeringen och blanda alla komponenter tills en jämn konsistens uppnås (3-5 minuter). Applicera omedelbart 
med spackelspade. Produkten är styrenhaltig och kräver därför god ventilation under blandning, applicering och härdning. Om satsen behöver 
delas, visas förhållandet mellan ARC T7 AR harts (del A) och armering (del C) i listan nedan: 

Blandningsförh. Efter vikt 

A : C 1 : 4,1 

Bearbetningstid - Minuter

10 °C 16 °C 21 °C 26 °C 32 °C Denna tabell anger den praktiska 
bearbetningstiden för ARC T7 AR, 
angiven från blandningens början.20,4 kg sats 60 min. 50 min. 45 min. 30 min. 20 min.

Applicering
ARC T7 AR innehåller inte någon primer, så det är viktigt att applicera ett tunt startskikt av blandat material på substratet, innan huvudskiktet 
byggs upp. När startskiktet har applicerats kan den rekommenderade tjockleken på 3 - 4 mm byggas upp.  Det är viktigt att "trycka in" ARC T7 AR i 
underlaget med spackelspaden. När önskad filmtjockleken har uppnåtts ska ett utjämnande lager ARC T7 AR VC appliceras för att försegla ytan. 
Även ARC T7 AR VC kräver tillsats av ARC CHP katalysator. Använd locket som mått, fyll locket med katalysator och häll i ARC T7 AR VC. Blanda 
väl och applicera med pensel eller rulle på ytan av ARC T7 AR. Det är viktigt att låta ARC T7 AR utveckla tillräcklig mekanisk hållfasthet för att stödja 
appliceringen av ARC T7 AR VC utan att rivas upp. Använd härdningsschemat nedan för att bestämma rätt tid att börja appliceringen av ARC T7 AR VC.
Täckförmåga

Tjocklek Täckförmåga

3 mm 2,50 m2

4 mm 1,67 m2

Härdningsschema

10 °C 16 °C 21 °C 29 °C

ARC T7 AR Övermålning start 150 min. 120 min. 100 min. 70 min.

ARC T7 AR VC Övermålning start 12 tim. 6 tim. 2 tim. 1 tim.

ARC T7 AR VC Övermålning slut 5 dagar 4,5 dagar 4 dagar 3 dagar

Full kemisk belastning 72 tim. 48 tim. 24 tim. 16 tim.

Rengöring
ARC T7 AR härdar på mycket kort tid. All rengöring måste därför utföras så snabbt som möjligt för att undvika att materialet härdar fast på verktygen. 
Använd lösningsmedel som finns tillgängliga i fackhandeln (aceton eller metyletylketon) och rengör verktygen omedelbart efter användningen. Om 
materialet har härdat måste det slipas bort.
Förvaring
Förvara del A och del B i slutna behållare undan från direkt solljus och på torr plats. Skyddas från höga temperaturer och öppen eld. Produktens 
hållbarhet är 6 månader med en lagringstemperatur mellan 10-24 °C. Kylskåpsförvaring förlänger hållbarheten för ARC T7 AR. Låt materialets 
temperatur bli mellan 10-26 °C 24 timmar före användning för att underlätta applicering.
Säkerhet
Läs produktens säkerhetsdatablad eller eventuella säkerhetsföreskrifter som gäller på platsen innan produkten används. 
Följ eventuella bestämmelser för arbete i slutna utrymmen som finns på platsen.
Bibehåll temperatur under transport under 24°C. Hållbarhet (oöppnad behållare): 6 månader [när transporterad och förvarad mellan  
10 °C och 24 °C]
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Appliceringsanvisningar: ARC T7 AR


