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HD-TITAN-PUR COLOR 4in1 673-xxxx

Opis produktu Informacje dodatkowe
HD-TITAN-PUR COLOR 4in1- jest  wodorozcieñczalnym i 
szybkoschn¹cym 2K systemem najnowszej generacji

System ten charakteryzuje siê bardzo wysokim poziomem 
krycia,doskona³¹ odpornoœci¹ na wp³ywy chemiczne i 
mechaniczne .System wyró¿nia siê równie¿ du¿¹ odpornoœci¹ 
na zadrapania .

Nasz HD-TITAN-PUR COLOR mo¿na tak¿e malowaæ 
bezpoœrednio na p³ycie MDF.

Wszystkie podane czasy schniêcia dotycz¹ temperatury 
20°C, przy wzglêdnej wilgotnoœci powietrza 65 %.

Nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ wentylacjê nawiewno-
wywiewn¹.

Przed u¿yciem dok³adnie wymieszaæ.

Zawsze wykonaæ próbne malowanie.

Przyk³adowe zastosowanie

MDF Fronty kuchenne w kolorze ¿ó³tym

Gruntowanie  
1 x HD-PUR-COLOR 673-1021. 

 max.10%   HD-PUR SPEZIAL VERÜNNUNG 960-0103 

 MV 10:1 mit .HD-PUR/ CRYL UTWARDZACZ  600-0626

Schniêcie co najmniej 2 godziny w temperaturze pokojowej. 

Szlifowanie papierem œciernym o ziarnistoœci 280.

Lakierowanie 
1 x HD-TITAN-PUR 673-1021

20-30% HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG 960-0103

MV 10:1 mit  HD-PUR/ CRYL UTWARDZACZ 600-0626

Wysuszyæ przed zapakowaniem w temperaturze pokojowej 
przez ca³¹ noc.

Normy

DIN EN 71 – 3                 (bezpieczeñstwo zabawek)

DIN 68861 – 1                 (odpornoœæ chemiczna)

DIN EN 13501 – 1            (produkt trudnozapalny)

Receptura produktu nie zawiera:
toksycznych metali cie¿kich, 
wêlowodorów fluorowcowanych (CKW,FCKW),
polichlorowanych bi-oraz tri-fenylów (PCB+PCT) 
pentachlorofenolu (PCP) oraz formaldehydu.

U¿ycie Informacje o zmawianiu

Natrysk pistoletem kubkowym

Rozmiar dyszy 1,8 – 2,0 mm, Ciœnienie natrysku 2,5 – 3,0 bar
Numer katalogowy:

673-xxxx-25LH Pojemnik 25 Litrów

673-xxxx-10LK Pojemnik 10 Litrów

673-xxxx-5LK Pojemnik 5 Litrów

673-xxxx-1LK Pojemnik 1 Litrów

Przechowywanie:

W zamkniêtym oryginalnym opakowaniu  przechowywaæ 
oko³o 12 miesiêcy.

Przechowywaæ w temperaturze pokojowej maksymalnej do 
30°C

Dane techniczne 
Lepkoœæ:               60 -80 sekund 

Utwardzacz:          HD-PUR/CRYL- UTWARDZACZ 600-0626

Proporcja:             10:1  (lakier/utwardzacz) 

¯ywotnoœæ  mieszaniny:                  8 godzin

Schniêcie :        py³osuchoœæ po 30 minutach

                        szlifowalnoœæ po 4 godzinach 

Zu¿ycie:                               oko³o 130 g / m² 

       Wszystkie dane odpowiadaj¹ aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie  s¹ podstaw¹ do roszczeñ gwarancyjnych i odpowiedzialnoœci prawnej.
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