
Informacja techniczna

Hesse Bejca do wcierania TD 4215-(barwa) metaliczny

>Opis produktu
Szybkoschnąca, rozpuszczalnikowa bejca do porowatego podłoża, stosowana w celu kolorystycznie
kontrastującego akcentowania porów na wielkoporowych rodzajach drewna. Dostępna w odcieniach srebrnych,
miedzianych, złotych oraz wielu odcieniach barwnych.

>Obszar zastosowania
Zastosowanie w przemyśle i rzemiośle do drzwi, mebli salonowych i kuchennych, z późniejszym lakierowaniem.

>Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Po pełnym przeschnięciu bejce pokrywa się światłostabilnymi lakierami

Hesse PUR.

>Czasy
Suszenie 2 h / 20 °C

>Aplikacja
Aplikacja Wielkość dyszy mm Ciśnienie natrysku bar
Natrysk - wszystkie
natryskiwanie
pneumatyczne

1,0 - 2,0 mm 1,5 - 2,0 bar

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Przygotować podłoże w żądany sposób co najmniej 2 x lakierem barwnym lub warstwowym NC / PUR lub podkła-
dem. Ostatnią warstwę pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 16 h. Szlif nie jest konieczny.Bejcę wcieraną
aplikuje się pistoletem natryskowym, pędzlem lub tamponem.Po wysuszeniu bejcy wcieranej powierzchnię drew-
na należy dokładnie przetrzeć wełną stalową lub włókniną szlifierską, tak aby materiał pozostał tylko w porach.
Ew. pozostałe zamglenia usunąć w trakcie dodatkowego szlifowania papierem o ziarnistości 400.Następnie wy-
konać lakierowanie końcowe lakierem z tego samego systemu.

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd nieistotny
Gęstość seria kg/l 0.807 - 0.856
Wydajność na cykl operacyjny 28 - 28 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się
do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby
łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.

Forma dostawy płynny
Seria NfA (udział związków nielotny-
ch) %

8 - 14

LZO EU % 86 %
VOC FR C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

26

Temperatura użycia 20 °C
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 30 g/m²
Łączna gramatura powłoki 60 g/m²
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>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Odcień koloru Połysk 60° (Gloss) Wielkość pojemnika
TD 4215-02211 GOLD - 1 l, 5 l, 25 l
TD 4215-02212 KUPFER / COPPER - 1 l, 5 l, 25 l
TD 4215-02213 SILBER / SILVER - 1 l, 5 l, 25 l

>Wskazówki specjalne
Wszystkie bejce tej samej serii mogą być ze sobą mieszane.

>Wskazówki ogólne
Wykonać próbne bejcowanie na oryginalnie oszlifowanym drewnie z oryginalnym lakierowaniem w warunkach
odpowiadających rzeczywistym. Dla jednego zlecenia komisjonowania używać bejce tylko z jednej partii produk-
cyjnej. Czyszczenie narzędzi pracy rozcieńczalnikami, przykładowo za pomocą ZD 82.

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie ozna-
czają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub
uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktu-
alnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlo-
wych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.
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