HD-PUR
PIGMENTFÜLLER
645-9901
Do wnętrz:

• szybkie schnięcie
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• bardzo dobre szlifowanie
• dobra jakość malowania
• znakomite wypełnianie
• uniwersalne zastosowanie

WYPEŁNIACZ PIGMENTOWY
HD-PUR 645-9901 ekologiczny, redukujący
rozpuszczalniki, wydajny 2-składnikowy
poliuretanowy wypełniacz natryskowy.
Odpowiednie lakiery 1K i 2K-PUR / CRYL
Może również działać jako ISOLIERFÜLLER
dodając 20% utwardzacza 600-0626
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Więcej nformacji:
Powsińska 32a
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. (22) 201 12 65
info@heidelberger-lackfabrik.pl
www.heidelbergcoatings.pl

HD-PUR-PIGMENTFÜLLER/PODKŁAD BIAŁY 645-9901
Opis produktu

Informacje dodatkowe

HD-PUR-PIGMENTFÜLLER to ekologiczy, redukujący
rozposzczalniki,wydajny, 2-sładnikowy poliuretanowy wypełniacz
natryskowy. Cechuje sie doskonałą rozlewistością i dobrym
działaniem izolującym na płycie MDF, dobrą
szlifowalnością, dużą odpornością na zmiany temperatury i
dobrą przyczepnością na różnych podłożach.

Przykładowe zastosowanie

Wszystkie podane czasy schnięcia dotyczą temperatury
20°C, przy względnej wilgotności powietrza 65 %.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Po szlifowaniu i usunięciu pyłu należy natychmiast pokryć
następną warstwą lakieru.
Przed użyciem dokładnie wymieszać.
Zawsze wykonać próbne malowanie.

MDF lakierowana na kolor
1.

2.

3.

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 ziarnistości 280 / 320

Normy
DIN 4102 B1 - produkt trudnozapalny

Wypełnianie
1 – 2 x natrysk HD-PUR-PIGMENTFÜLLER 645-9901 w
proporcji 10:1 z utwardzaczem 600-0626 . Schnięcie co
najmniej 2 godziny w temperaturze pokojowej. Szlifowanie
międzywarstwowe papierem o ziarnistości 280,
szlifowanie końcowe papierem o ziarnistości 320/400

Produkt zgodny z dyrektywą w sprawie lotnych

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

Receptura nie zawiera:
toksycznych metali ciężkich, węglowodorów
fluorowcowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych
bi- oraz tri- fenylów (PCB + PCT),pentachlorofenolu
(PCP) oraz formaldehydu.

Użycie

związków organicznych VOC.
Rentzsch-QS

TOX-FREE

Informacje o zamawianiu

Natrysk pistoletem kubkowym
Rozmiar dyszy 2,5 – 3,0 mm, ciśnienie natrysku 2,5 – 3,0 bar
Wskazówka: Produkt może być stosowany jako wypełniacz
izolacyjny a także na metalach i tworzywach sztucznych w
proporcji 5:1 ( podkład/utwardzacz)

Dane techniczne

Numer katalogowy:
645-9901-30KH
645-9901-10KE
645-9901-5KE

Lepkość:
Zawartosć substancji stałej:
Utwardzacz:
Proporcja:
Schnięcie:

Przechowywanie i trwałość:

90 sek. wg DIN 4
56 %
HD-PUR-CRYL 600-0626
10:1 (Lakier/Utwardzacz)
pyłosuchość po 30 – 40min
szlifowalność po 2 h
Zużycie:
150 - 250 g / m²
Rozcieńczanie:HD-PUR-CRYL- VERDÜNNUNG 960-0103.
Przygotowany lakier należy zużyć w ciagu 8h

pojemnik 30 kg
pojemnik 10 kg
pojemnik 5 kg

W zamkniętym opakowaniu min. 12 miesięcy oraz
w temperaturze pokojowej (maks. 30°C).

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