
Informacja techniczna

Hesse Bejca lazurująca pigmentowana CLM 138-(barwa)

>Opis produktu
Szybkoschnąca, dwuskładnikowa bejca pigmentowana o niskiej lepkości do odpornych na działanie światła,
kryjących powłok lakierniczych, w szczególności na gatunkach drewna o otwartych porach, takich jak dąb lub
jesion. Wyjątkową właściwością jest bardzo ładny rysunek porów. Odcień powstaje na powierzchni drewna tak,
aby w zagłębieniach porów przeświecał odcień drewna.

>Obszar zastosowania
Zastosowanie: parkiety, meble domowe i wykończenie wnętrz. {Reference (Object) not found:
tb4996505973384}

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

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

120 - 150

Szlifowanie międzywarstwowe
(papierem o ziarnistość) od - do

280 - 320

Uwagi o szlifowaniu Zaleca się stopniowany szlif drewna surowego. Jakość szlifowania ma
zasadnicze znaczenie dla jakości rezultatu końcowego. Efekt dekoracyjny
jest wyjątkowo wyraźny po silnym wyszczotkowaniu porów.

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Możliwość lakierowania wierzchniego np. za pomocą: DE 55x(połysk) / DE

4259x(połysk), DE 56x(połysk) / DE 4503x(połysk)

>Czasy
Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C

Suszenie 20 min / 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
Ten materiał natryskuje się w postaci jednej lub dwóch warstw na drewno o otwartych porach, takie jak jesion lub
dąb. W razie użycia pod lakierami PUR materiał stosuje się z Utwardzaczem DR 4070, proporcja mieszaniny 25 : 1.
Alternatywnie produkt można stosować z Utwardzaczem DR 4070, proporcja mieszaniny 10 : 1, gdy lakierowanie
wierzchnie jest realizowane za pomocą lakierów UV.
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Informacja techniczna

Hesse Bejca lazurująca pigmentowana CLM 138-(barwa)

>Dane techniczne
Zawartość surowców odnawialny-
ch %

0.1 - 0.1

Lepkość (+/- 15 %) 25 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Wygląd kryjący
Gęstość seria kg/l 0.95 - 0.99
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 8 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) %

20 - 30

LZO EU % 76 %
VOC FR C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

26

Temperatura użycia 20 °C
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 120 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Odcień koloru Połysk 60° (Gloss) Wielkość pojemnika
CLM 138-9010 9010 - 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
CLM 138-9343 WEISS - 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Rozcieńczalnik
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
CZ 735 Lakier bazowy do lazur pigmento-

wanych
15 l, 25 l

>Środek do czyszczenia urządzenia
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
RV 1 Rozcieńczalnik czyszczący 5 l, 15 l, 25 l

>Wskazówki specjalne

>Przykład procedury
Praktyka lekarska, dąb z otwartymi porami, pory zwilżone, kolor biały
Szlif drewna: papierem 120 - 150, wyszczotkować pory
Podkład: 2 x 120 g/m² Lazura pigmentowana Hesse CLM 138-9010, stosunek składników mieszanki 25 : 1 z Utwar-
dzaczem PUR DR 4070
Suszenie: minimum 10 - 20 min / 20 °C
Wygładzanie: papierem 280
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 150 g/m² Lakier warstwowy Hesse PUR DE 42594, stosunek składników mie-
szanki 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie: 10 - 20 % DV 490
Suszenie minimum 16 h / 20 °C
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Hesse Bejca lazurująca pigmentowana CLM 138-(barwa)

>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. Bejcę dobrze wymieszać
przed i w trakcie używania.

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 jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.
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