
Technische informatie

Hesse Glansverhoger EL 460-0028

>Productbeschrijving
EL 460-0028 is een glansharsoplossing voor het verhogen van de glansgraad van oplosmiddelhoudende,
transparante en gekleurde polyurethaanlak.

>Toepassingsgebieden
Oplosmiddelhoudende PUR-laksystemen, zoals UNA-COLOR, UNA-THIX-COLOR, FANTASTIC-COLOR en UNA-
PUR, MEGA-PUR of FANTASTIC-CLEAR.

>Ondergrondvoorbehandeling

>Eindbehandeling

>Applicatie
Applicatie
Spuiten
overige spuitprocedures

>Aanwijzingen voor verwerking
Meng uw zijdeglanzende kleurlak gewoon zelf. Door toevoeging van ca. 10 % Glansharsoplossing EL 460-0028
ten opzichte van de stamlak van de zijdematte Kleurlakserie UNA-COLOR DB 45245-(kleur), UNA-THIX-COLOR
DB 45205-(kleur) en FANTASTIC-COLOR DB 48885-(kleur) kunt u glansgraad 7 (zijdeglanzend) instellen. Voor-
beeld: FANTASTIC-COLOR DB 48887-(kleur).
Meng uw zijdeglanzende transparante PUR lak gewoon zelf. Door toevoeging van ca. 8 % Glansharsoplos-
sing EL 460-0028 ten opzichte van de stamlak van de zijdematte Polyurethaanlak UNA-PUR DE 42594, FAN-
TASTIC-CLEAR DE 48774 en MEGA-PUR DE 45034 kunt u glansgraad 7 (zijdeglanzend) instellen. Voorbeeld: FAN-
TASTIC-CLEAR DE 48777.
Individuele glansgraden zijn ook mogelijk. Hierbij mag de maximale toevoeging van 10 % glansharsoplossing
ten opzichte van de stamlak niet worden overschreden. PUR-kleurlakken waarvan de glansgraad met de Glans-
harsoplossing EL 460-0028 is veranderd, kunnen desgewenst probleemloos worden afgelakt met lichtechte,
transparante PUR systeem- of aflak om een betere chemische en mechanische bestandheid van het oppervlak te
krijgen.

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 36 s / DIN 53211 - 6 mm
Uiterlijk niet relevant
Dichtheid serie kg/l 0.98
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 43
VOC EU % 58 %
VOC FR C
Houdbaarheid weken 52

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
EL 460-0028 - 1 l, 5 l, 15 l

>Speciale aanwijzingen

>Algemene aanwijzingen

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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