
Informacja techniczna

Hesse HYDRO Folia w płynie HA 6620 bezbarwna

>Opis produktu
Lakier zdzieralny na bazie wodorozpuszczalnych polimerów, po wyschnięciu możliwość usunięcia bez
pozostałości. Lakier ochronny dla różnych podłoży, a także wyposażenie kabin do natrysku metodą suchą i komór
natryskowych.

>Obszar zastosowania
Jako lakier ochronny na różnych podłożach w przemyśle meblarskim. Dzięki łatwemu usuwaniu z podłoża stosuje
się go jako łatwo usuwalna powłoka ochronna do kabin natrysku metodą suchą i komór natryskowych. Ułatwia w
ten sposób czyszczenie. Także jako tymczasowa powłoka ochronna dla lakierowanych powierzchni.

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

Uwagi o szlifowaniu Praktyka wykazuje, że jeśli podłoże jest oszlifowane, lakieru zdzieralnego
nie można tak dobrze usunąć, nie zostawiając resztek!

>Obróbka końcowa

>Czasy
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C

warunki transportu 10 - 30 °C

Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C

Możliwość obciążania po 16 h / 20 °C

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

1,5 - 2,0 2,5 - 4

Obróbka ręczna - wszystkie
malowanie pędzlem

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Obowiązuje ogólna zasada: im grubiej zostanie nałożony lakier zdzieralny, tym prościej można go później usunąć
z podłoża, jednocześnie pozostawiając mniejszą ilość resztek. Gramaturę powłoki idealną dla danego celu zasto-
sowania należy ustalić na podstawie lakierowania próbnego na oryginalnym materiale nośnym.
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>Dane techniczne
Zawartość surowców odnawialny-
ch %

17.2

Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN 53211 - 8 mm
Wygląd bezbarwny
Gęstość seria kg/l 0.981
Forma dostawy bardzo lepki
Seria NfA (udział związków nielotny-
ch) %

11

LZO EU % 18 %
VOC FR C
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 40 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

26

warunki transportu 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Odcień koloru Połysk 60° (Gloss) Wielkość pojemnika
HA 6620 FARBLOS - 5 l, 15 l, 25 l

>Środek do czyszczenia urządzenia
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
WASSER Woda 1 l

>Wskazówki specjalne
Nie nadaje się do kabin natryskowych zwilżanych wodą! W celu użycia metody natryskowej wcześniej materiał na-
leży rozcieńczyć wodą w ilości maks. 10 %! Następnie mieszaninę dobrze wymieszać ręcznie! Do aplikacji walca-
mi niezbędne są specjalne walce! W razie użycia jako lakier ochronny dla lakierowanych powierzchni przydatność
materiału należy sprawdzić w warunkach odpowiadającym rzeczywistym! Narzędzia pracy należy myć wodą.

>Przykład procedury
Lakier ochronny do ścian kabin natryskowych
Oczyścić i odtłuścić materiał nośny; nie szlifować.
1 x ok. 150 g/m2 HA 6620 nałożyć wałkiem lub pędzlem (w razie aplikacji natryskowej materiał odpowiednio roz-
cieńczyć, dodając maksymalnie 10 % wody!).
Suszenie w zależności od temperatury wilgotności powietrza, co najmniej przez 4 h
Następnie bez przeszlifowania ponownie nałożyć
1 x ok. 150 g/m² HA 6620 wałkiem lub pędzlem (w razie aplikacji natryskowej materiał odpowiednio rozcieńczyć,
dodając maksymalnie 10 %!).
Suszenie przez co najmniej 16 h w temperaturze 20 °C i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza
W razie potrzeby w zależności od materiału nośnego można nanieść jeszcze kolejną 1 - 2 warstwy.
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>Wskazówki ogólne
Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący
Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy na-
tryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904. W przypadku używania
materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powin-
na mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i tempera-
turze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt ni-
ska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych,
a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością pro-
simy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natych-
miast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się
co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymal-
ne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksy-
malnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki la-
kierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygo-
dniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodoroz-
cieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wy-
wołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie prób-
nego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

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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