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HD-SOLO-PUR 62x-0029

Opis produktu Informacje dodatkowe

HD-SOLO-PUR jest szybkoschnącym, światłoodporny lakier 
na bazie żywicy akrylowej o dobrych właściwościach 
wypełniających i doskonałej odporności na ścieranie. 
Wykazuje się dobrą odpornością mechaniczną i chemiczną 
przy dużej twardości i elastyczności.

Wszystkie podane czasy schnięcia dotyczą temperatury 

20°C, przy względnej wilgotności powietrza 65

Należy zapewnić odpowiednią wentylację nawiewno-

wywiewną.

Po szlifowaniu i usunięciu pyłu należy natychmiast pokryć

następną warstwą lakieru. 

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Zawsze wykonać próbne malowanie.

Przykładowe zastosowanie

Buk lakierowany w odcieniu naturalnym

Gruntowanie:

       1 x HD-SOLO-PUR 623-0029 Proporcja 10:1 z 

utwardzaczem HD-PUR-CRYL 6000-0626. Schnięcie co 

najmniej 2 godziny, najlepiej cała noc w temperaturze 

pokojowej. Szlifowanie międzywarstwowe, ziarnistość 

280/320. 

Lakierowanie

       1 x HD-SOLO-PUR 623-0029 Proporcja z utwardzaczem

10:1. Schnięcie co najmniej przez całą noc.

Normy

DIN 4102 B1 (trudnopalne)

DIN 68861 – 1 (odporność chemiczna)

DIN EN 71 – 3 (bezpieczeństwo zabawek)

DIN V 53160 1 i 2                (odpornosć na ślinę)

Preparat wolny od:
toksycznych metali ciężkich, węglowodorów 
fluorowcowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych 
terfenyli Bi (PCB+PCT) pentachlorofenolu (PCP) i 
formaldehydu.

Użycie Informacje o zamawianiu
Natrysk pistoletem kubkowym

Rozmiar dyszy 1,8 – 2,0 mm, Ciśnienie natrysku 2,5 – 3,0 bar

Wskazówka: Trudne do lakierowania gatunki drewna 
polakierować wcześniej podkładem izolującym HD-PUR-
SPERRGRUND 611-0000 Proporcja 10:1 z utwardzaczem 
HD-PUR-CRYL 6000-0626 

Numer katalogowy.

62x-0029-30LH Pojemnik 30 litrów

62x-0029-10LH Pojemnik 10 litrów

62x-0029-5LK Pojemnik 5 litrów

Dane techniczne

Lepkość: 26 sekund w kubku wg DIN 4 

Utwardzacz: HD-PUR-CRYL-HÄRTER 6000-0626

Proporcja: 10:1 (lakier/ utwardzacz)

Schnięcie: pyłosuchość  po 30 - 40 minutach

szlifowalność po 2 godzinach

Zużycie: 120 g / m² 

Prygotowany lakier należy zużyć w ciągu 8h

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej.
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