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Do wnêtrz:

 bardzo dobre szlifowanie

dobra jakoœæ malowania

znakomite wype³nianie

uniwersalne zastosowanie
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Wiêcej   nformacji:

WYPE£NIACZ PIGMENTOWY 

HD-PUR 645-9901 e

rozpuszczalniki, wydajny 2-sk³adnikowy 

poliuretanowy wype³niacz natryskowy.

 

Odpowiednie lakiery 1K i 2K-PUR / CRYL

Mo¿e równie¿ dzia³aæ jako ISOLIERFÜLLER 

dodaj¹c 20% utwardzacza 600-0626

kologiczny, redukuj¹cy

perfect 

on top

NR.1

perfect
 

on top
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HD-PUR-PIGMENTFÜLLER/PODK£AD BIA£Y 645-9901 

Opis produktu Informacje dodatkowe

HD-PUR-PIGMENTFÜLLER   to ekologiczy, redukuj¹cy  
rozposzczalniki,wydajny, 2-s³adnikowy poliuretanowy wype³niacz 
natryskowy.  Cechuje sie doskona³¹ rozlewistoœci¹ i dobrym  
dzia³aniem izoluj¹cym  na p³ycie MDF, dobr¹  
szlifowalnoœci¹, du¿¹ odpornoœci¹  na  zmiany temperatury  i
dobr¹ przyczepnoœci¹ na ró¿nych pod³o¿ach.

Wszystkie podane czasy schniêcia dotycz¹ temperatury 

20°C, przy wzglêdnej wilgotnoœci powietrza 65 %.

Nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ wentylacjê.

Po szlifowaniu i usuniêciu py³u nale¿y natychmiast pokryæ 
nastêpn¹ warstw¹ lakieru. 

Przed u¿yciem dok³adnie wymieszaæ.

Zawsze wykonaæ próbne malowanie.Przyk³adowe zastosowanie

MDF lakierowana na kolor 

1. Izolowanie
Izolowanie lakierem HD-SOLO-PUR  62x-0029 w 
proporcji z utwardzaczm 600-0626 10:1 
20 % HD-PUR-CRYL-VERDÜNNUNG 960-0102. 
Suszenie co najmniej 2h w temperaturze pokojowej, 
szlifowanie papierem o ziarnistoœci 280 / 320

2. Wype³nianie
1 – 2 x natrysk HD-PUR-PIGMENTFÜLLER  645-9901 w 
proporcji 10:1 z utwardzaczem 600-0626 . Schniêcie co 
najmniej 2 godziny w temperaturze pokojowej. Szlifowanie 
miêdzywarstwowe papierem o ziarnistoœci 280, 
szlifowanie koñcowe papierem o ziarnistoœci 320/400

3. Lakierowanie
1 x natrysk HD-PUR-COLOR 612/ RAL, NCS, Sikkens/ w 
proporcji 5:1 z utwardzaczem 600-0626 oraz z 
rozcieñczalnikiem 10 % HD-PUR-CRYL- VERDÜNNUNG  
960-0102 . Suszenie przed zapakowaniem przez ca³a noc 
w temperaturze pokojowej.

Normy

DIN 4102 B1 - produkt trudnozapalny

Produkt zgodny z dyrektyw¹ w sprawie lotnych 

Receptura 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 2,5 – 3,0 mm, ciœnienie natrysku 2,5 – 3,0 bar

Wskazówka: Produkt mo¿e byæ stosowany jako wype³niacz 
izolacyjny a tak¿e na metalach i tworzywach sztucznych w 
proporcji 5:1 ( podk³ad/utwardzacz)

Numer katalogowy:

645-9901-30KH      pojemnik 30 kg

645-9901-10KE         pojemnik 10 kg

645-9901-5KE pojemnik 5 kg

Przechowywanie i trwa³oœæ:

W zamkniêtym opakowaniu min. 12 miesiêcy oraz  

Dane techniczne 
Lepkoœæ:         90 sek. wg DIN 4

Zawartosæ substancji sta³ej:   56 %

Utwardzacz:                           HD-PUR-CRYL 600-0626

Proporcja:                              10:1 (Lakier/Utwardzacz)

Schniêcie:        py³osuchoœæ po  30 – 40min

                                               szlifowalnoœæ po 2 h

Zu¿ycie:        150 - 250 g / m²

Rozcieñczanie:HD-PUR-CRYL- VERDÜNNUNG 960-0103.

Przygotowany lakier nale¿y zu¿yæ w ciagu 8h

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

Rentzsch-QS

TOX-FREE

zwi¹zków organicznych VOC.

w temperaturze pokojowej (maks. 30°C).
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