
Technische informatie

Hesse Glansbeits BU 58-(kleur) om te spuiten

>Productbeschrijving
Hydro-kleurstofbeits BU, klaar voor gebruik, washoudend, milieubewust, met een zeer positief beitseffect, voor
structuurgeborsteld, gezandstraald of grof geschuurd naaldhout, bijvoorbeeld spar of den. Speciaal ingesteld op
naaldhout.

>Toepassingsgebieden
Deze beits wordt gebruikt bij handwerk op lambriseringen die niet zwaar belast worden, omdat er geen
isoleerlak wordt gebruikt. Deze beits is ingesteld om te spuiten zonder verdrijven.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Het hout moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

100 - 120

Opmerkingen schuurgang Getrapt houtschuren wordt aangeraden. De kwaliteit van de schuurgang
is maatgevend voor de kwaliteit van het eindresultaat. Eventueel kan het
onbewerkte hout nat worden gemaakt met water. Na een nacht drogen
kunt u het schuren of aftoppen.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na volledige droging wordt het oppervlak met een leren sisalborstel

glanzend gepolijst. Wasbeitsen mogen niet worden overgelakt. De
droogduur kan variëren, afhankelijk van de luchtuitwisseling, de
luchtvochtigheid en de opbrenghoeveelheid.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 16 - 25 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

Droging 4 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar Verstuiverdruk bar
Spuiten
Airmix 0,23 - 0,28 mm 10 - 60 bar 1,0 - 2,5 bar
Persluchtspuiten 1,0 - 2,0 mm 1,5 - 2,0 bar

>Aanwijzingen voor verwerking
Roer de beits voor en tijdens de verwerking goed. Voor speciale werkwijzen ingesteld. Gelijkmatige, licht vochti-
ge spuitapplicatie zonder verdrijven. Niet geforceerd drogen. Meer informatie over verwerking, verdunners en
dergelijke op aanvraag. Bij beitsen die worden gespoten maar niet verdreven, raden we aan een kleine spuittip
opening te gebruiken. Bij het spuiten van beitsen die vervolgens worden verdreven, raden we aan een grotere
spuittip te gebruiken.
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Technische informatie

Hesse Glansbeits BU 58-(kleur) om te spuiten

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk lazurend
Dichtheid serie kg/l 0.999 - 1.206
Verbruik per laag 18 - 37 m²/l

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens
hebben betrekking op één liter van het verwerkbare product, zo nodig in-
clusief verharder en verdunner.

Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 0 - 32
VOC EU % 0 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 16 - 25 °C
Opslagtemperatuur 5 - 30 °C
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 1
Hoeveelheid per laag (min.) 30 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 60 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 60 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
BU 58-20082 BT 58-70110 - 1 l, 5 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
De kleur wordt lichter door de toevoeging van: BU 58-21500. Roer de beits voor en tijdens de verwerking goed.
Harshoudende houtsoorten (bijv. grenen, carolina pine) voor het beitsen afwassen met Hesse Houtzeep HBV
243.

>Algemene aanwijzingen
De beitstest moet op oorspronkelijk geschuurd hout met oorspronkelijke lak in realistische omstandigheden
worden uitgevoerd. Gebruik voor een commissie alleen beits uit een charge. Doe vervuilde beits niet terug in de
originele verpakking. Reinig de apparaten direct na gebruik met water. Aangedroogde beitsresten kunnen met
een verdunning, bijv. ZD 82, worden verwijderd.

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden ge-
ven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook
uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch
onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaar-
den. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
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