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szybkie schniêcie
bardzo dobre szlifowanie
dobra przyczepnoœæ
dobra jakoœæ malowania
uniwersalne zastosowanie
wysoka jakoœæ krycia

HD-AQUATOP- SPRITZFÜLLER WEIß 7150-9454
Opis produktu

Informacje dodatkowe

HD-AQUATOP SPRITZFÜLLER jest to wodorozcieñczalny,
samoutwardzalny jednosk³adnikowy wype³niacz na bazie
poliuretanu i dyspersji akrylowych. Jest to ekologiczny, prawie
bezwonny, wodorozcieñczalny podk³ad do malowania
powierzchni drewna nara¿onych na obci¹¿enia u¿ytkowe o
normalnej intensywnoœci w elementach wykoñczenia wnêtrz i
produkcji mebli. HD-AQUATOP SPRITZFÜLLER mo¿e byæ
stosowany do lakierowania wszystkich gatunków drewna.

Wszystkie podane czasy schniêcia dotycz¹ temperatury
20°C i wilgotnoœci powietrza 65%. Nale¿y zapewniæ
odpowiedni¹ wentylacjê nawiewn¹ i wywiewn¹.
Lakiery wodne nie mog¹ mieæ kontaktu z
rozpuszczalnikami. Przed u¿yciem dobrze wymiêszaæ.
Wykonaæ zawsze próbne malowanie.

Przyk³adowe zastosowanie
Normy

MDF lakierowany na kolor
1.

2.

Gruntowanie
1 - 2 x wype³niaczem HD-AQUATOP SPRITZFÜLLER
7150-9454
Schniêcie min. 2 godziny w temperaturze pokojowej.
Szlifowanie papierem œciernym, ziarnistoœæ 280/320
Lakierowanie
1 x HD-AQUATOP COLOR 712-9010
Suszenie przed zapakowaniem przez noc w
temperaturze pokojowej.

W celu zwiêkszenia odpornoœci chemicznej HD-AQUA-TOP
mo¿e byæ utwardzany w iloœæ 2 % za pomoc¹ HD-HYDROVERNETZER 990-0791.

Produkt jest zgodny dyrektyw¹ w sprawie lotnych
zwi¹zków organicznych VOC.
DIN EN 71-3 (bezpieczeñstwo zabawek) Rentzsch-QS
EN 2409
(odpornoœæ na odwarstwienie pow³ok)
Receptura produktu nie zawiera:
toksycznych metali ciê¿kich, wêglowodorów

TOX-FREE

fluorowcowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych bioraz tri- fenylów (PCB+PCT) pentachlorofenolu (PCP)
oraz formaldehydu.

U¿ycie

Informacja o zamawianiu

Natrysk pistoletem kubkowym.
Rozmiar dyszy 2,5 - 3,0 mm, ciœnienie natrysku 2,5 – 3,0 bar
Wskazówka: Lakiery wodne musz¹ byæ u¿ywane w
temperaturze 18-20 °C / wilgotnosæ 65%
Uwaga: Produkt wra¿liwy na dzia³anie mrozu

Numer katalogowy.:

Dane techniczne
Lepkosæ:
Schniêcie:
Zu¿ycie:

150 sekund w kubku wg DIN 4
py³osuchoœæ po 1 h
szlifowalnoœæ po 3 h
150-250 g/m²

7150-9454-25KI
7150-9454-10KI
7150-9454-5KI

Pojemnik 25 kg
Pojemnik 10 kg
Pojemnik 5 kg

Przechowywanie i trwa³oœæ:
W zamkniêtych oryginalnych opakowaniach min. 6
miesiêcy. Nale¿y przechowywaæ opakowania w
temperaturze pokojowej -produkt jest wra¿liwy na dzia³¹nie
mrozu.

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

www.heidelbergcoatings.pl

