perfect on top
HD-PUR-FÜLLGRUND
650-0001
Doskonały podkład do wszelkich
zastosowań

• zapewnia doskonałe wypełnienie
• szybkoschnący
• chroni powierzchnie przed wpływem
światła
• posiada dobrą szlifowalność

Więcej nformacji:
Partner Heidelberg Coatings
ul.Głogoczów 964
32-444 Głogoczów
Tel: (012)267 64 32
mail: biuro@fornirline.pl
www.fornirline.pl

HD PUR FÜLLGRUND 650-0001
Opis produktu

Informacje dodatkowe

HD-PUR-FÜLLGRUND
650-0001
jest
szybkoschnącym,
światłoodpornym podkładem do natrysku, o dużej zdolności
wypełniania i doskonałej stabilności. W szczególności nadaje
się do stosowania na powierzchniach z półzamkniętymi i
zamkniętymi porami. Na szczególne podkreślenie zasługuje
dobra szlifowalność tego produktu.

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.

Przykładowe zastosowanie
Wiśnia lakierowana w odcieniu naturalnym
1.

2.

Gruntowanie
1 x podkładem HD-PUR-FÜLLGRUND 650-0001
Proporcja 10:1 z utwardzaczem HD-PUR-CRYL-HÄRTER
600-0626
Schnięcie około 2 godziny w temperaturze pokojowej.
Szlifowanie papierem ściernym, o ziarnistości 280/320
Lakierowanie
1 x HD-SOLO-PUR 623-0029
Proporcja 10:1 z utwardzaczem HD-PUR-CRYL-HÄRTER
600-0626
Suszenie przed zapakowaniem przez noc w
temperaturze pokojowej.

Użycie

Normy
Rentzsch-QS

DIN 4102 B1, produkt trudno zapalny
DIN EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek
DIN 68861–część 1 odporność chemiczna
Receptura produktu nie zawiera:
toksycznych metali ciężkich,węglowodorów
fluorowcowanych (CKW,FCKW),polichlorowanych
bi oraz tri-fenylów (PCB + PCT),
pentachlorfenolu (PCP) i formaldehydu.

Informacje o zamawianiu

Natrysk pistoletem kubkowym
Rozmiar dyszy 1,8-2,0 mm; ciśnienie 2,5-3,0 bar.
Numer katalogowy:
650-0001-30LH
Pojemnik 30 litrów
650-0001-10LK
Pojemnik 10 litrów
Pojemnik 5 litrów
650-0001-5LK

Dane techniczne
Lepkość:
Utwardzacz:
Proporcja:

30 sekund w kubku wg DIN 4
HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
10:1 (lakier/utwardzacz)

Żywotność:

1 dzień roboczy (8 godz.)

Schnięcie:

Pyłosuchość po 30 - 40 minutach.
Szlifowalność po 2 godzinach
130 - 180 g/m²

Gramatura powłoki:

Przechowywanie i trwałość:
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 12
miesięcy.

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

www.heidelbergcoatings.pl

