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Bardzo wydajny 
ma dobr¹ konsystencjê, 
wysok¹ twardoœæ i 
odpornoœæ na zarysowania

bardzo dobra odpornoœæ na
œcieranie
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HD-AQUA-PUR SILENCE 762-0011

Opis produktu Informacje dodatkowe

Przezroczysty, wodorozcieñczalny, dwusk³adnikowy lakier do 
schodów, który jest u¿ywany jako podk³ad i jako pow³oka 
nawierzchniowa.

Charakteryzuje siê du¿¹ twardoœci¹ i odpornoœci¹ na 
zarysowania.

Posiada bardzo dobr¹ odpornoœæ na œcieranie.

Wszystkie podane czasy schniêcia dotycz¹  temperatury 

20 °C, przy wzglêdnej wilgotnoœci  65%.

Nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ wentylacjê.

Przed u¿yciem dok³adnie wymieszaæ.

Zawsze nale¿y wykonaæ próbne malowanie.

Przyk³adowe zastosowanie

Buk naturalny matowy

1. Gruntowanie

 1 x HD AQUA PUR SILENCE 762-0011

Utwardzacz w proporcji  5% 760-0005

Suszyæ przez co najmniej 3-4 godziny w temperaturze pokojowej

Szlifowanie papierem o ziarnistoœci 280/320

2. Lakierowanie

1 x HD AQUA PUR SILENCE 762-0011

Utwardzacz w proporcji 5% 760-0005

Suszenie  przed  zapakowaniem  przez noc w temperaturze 

pokojowej.

Normy

Produkt zgodny z dyrektyw¹ w sprawie  lotnych 

zwi¹zków organicznych  (VOC)

DIN EN 71 - 3 ,bezpieczeñstwo zabawek

DIN 68861- czêœæ 1 ,odpornoœæ chemiczna

Receptura produktu nie zawiera :

toksycznych metali ciê¿kich,

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

U¿ycie Informacje o zamawianiu 
Natrysk  pistoletem kubkowym

Rozmiar dyszy 1,8 - 2,0 mm, ciœnienie natrysku 2,5 - 3,0 bar 
Airless rozmiar dyszy 411 - 413

Wskazówka: Lakiery wodne musz¹ byæ u¿ywane w temperaturze 
18 - 20 ° C przy wzglêdnej wilgotnoœci  65%.

Uwaga! Produkt wra¿liwy na dzia³anie mrozu.

Numer katalogowy:

762-0011-120Kl          pojemnik 120 kg

762-0011-25Kl            pojemnik 25 kg

762-0011-10Kl            pojemnik 10 kg

762-0011-5Kl              pojemnik 5 kg

Przechowywanie i trwa³oœæ:

Przechowywaæ w zamkniêtym oryginalnym opakowaniu  
min. 6 miesiêcy, w temperaturze pokojowej (maks. 30°C). 

Dane techniczne

Lepkoœæ:     140 sek wg DIN 4

Schniêcie::   py³osuchoœæ  po 30 - 40 min

                     szlifowalnoœæ  po 3-4 godzinach

Zu¿ycie :      130 g / m² 

Przygotowany produkt  nale¿y zu¿yæ w ci¹gu  8 
godzin.

  

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