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HD-PUR EISENEFFEKT 650-7500

Opis produktu Informacje dodatkowe

HD-PUR EISENEFFEKT jest  to 2 -sk³adnikowy lakier do 

nadawania powierzchniom ró¿nych optycznych efektów rdzy.

Wszystkie podane czasy schniêcia dotycz¹ temperatury 

20°C, przy wzglêdnej wilgotnoœci powietrza 65%

Nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ wentylacjê nawiewno-

wywiewn¹.

Po szlifowaniu i usuniêciu py³u nale¿y natychmiast pokryæ 

nastêpn¹ warstw¹ lakieru. 

Przed u¿yciem dok³adnie wymieszaæ.

Zawsze wykonaæ próbne malowanie.

Przyk³adowe zastosowanie

MDF

1. Gruntowanie: 1x 160g/m2 HD-PUR PIGMENTFULLER 
645-9901 w proporcji 5:1 z utwardzaczem HD-PUR-CRYL 
600-0626. Schniêcie min. 4 godziny, najlepiej przez ca³¹ noc 
w temperaturze pokojowej. Szlifowanie miêdzywartwowe 
papierem œciernym , ziarnistoœæ  240.

2. Lakierowanie: 1x250g/m2  HD-PUR-EISENEFFEKT 
650-7500 w proporcji 10:1 z utwardzaczem HD-PUR-CRYL 
600-0626, 5-10% 960-0103; suszenie min 3h.; szlifowanie 
Abranet ziarnistoœæ 180-220.

3. Efekt rdzy: HD-ROSTAKTIVATOR 990-0500, nanieœæ 
grubo pêdzlem i poczekaæ na odparowanie. Schniêcie przez 
ca³¹ noc w temperaturze pokojowej

4. Wykoñczenie: Natrysk 1x60-80 g/m2 HD-CRYL 
FIXIERER 620-0500 w proporcji 10:1 z utwardzaczem HD-
CRYL-600-0626. Schniêcie przez ca³¹ noc w temperaturze 
pokojowej.

Normy

Receptura produktu nie zawiera:
toksycznych metali ciê¿kich, wêglowodorów 
fluorowcowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych 
terfenyli Bi (PCB+PCT) pentachlorofenolu (PCP) i 
formaldehydu.

U¿ycie Informacje o zamawianiu
Natrysk pistoletem kubkowym

HD-PUR-EISENEFFEKT

Rozmiar dyszy 2,5 – 3,0 mm, ciœnienie natrysku 2,5 – 3,0 bar

HD-CRYL FIXIERER

Rozmiar dyszy 1,4 – 1,6 mm, ciœnienie natrysku 2,5 – 3,0 bar
Numer katalogowy.

650-7500-10KE Pojemnik 10 kg

650-7500-5LK Pojemnik 5 l

650-7500-1LK Pojemnik 1 l

650-7500-5LK Pojemnik 5 l

Przechowywanie i trwa³oœæ:

W zamkniêtym, oryginalnym opakowaniu min. 5 miesiêcy.

Dane techniczne

Lepkoœæ: 150 sekund w kubku wg DIN 4 

Utwardzacz: HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626

Proporcja: 10:1 (lakier/ utwardzacz)

Schniêcie: min. 3 h

Zu¿ycie: min. 250 g / m² 

Prygotowany lakier nale¿y zu¿yæ w ci¹gu 6h

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