
Informacja techniczna

Hesse Lakier HYDRO-UV warstwowy HUE 8633x(połysk)

>Opis produktu
Produkt utwardzany UV na bazie nienasyconych żywic akrylowych, wodorozcieńczalny, bezbarwny, nie zawiera
rozpuszczalników, bardzo dobrze wypełniający.
Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego struktur z otwartymi lub zamkniętymi porami,
schnący fizycznie i z dobrym rysunkiem porów.
Ponadto nie zawiera zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania do zabawek dla dzieci.

>Obszar zastosowania
Do pełnego zakresu wykończenia wnętrz, do drzwi i mebli, łącznie z mocno narażonymi obszarami, takimi jak
kuchnia i łazienka. Zastosowanie na gatunkach drewna liściastego i iglastego.

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

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

150 - 220

Szlifowanie międzywarstwowe
(papierem o ziarnistość) od - do

280 - 400

Uwagi o szlifowaniu Oszlifowane warstwy lakieru i podłoża muszą być bezpośrednio
powleczone.

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Po suszeniu i szlifowaniu lakieru, produktami tej samej serii.

>Czasy
Temperatura użycia (zakres) 15 - 35 °C

warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C

Możliwość układania w stos po Bezpośrednio po napromieniowaniu nadfioletem i wystarczającym
schłodzeniu.

Utwardzanie promieniowaniem Utwardzanie nadfioletem za pomocą rtęciowych promienników UV. Należy
zapewnić wystarczającą energię promieniowania. Zależy ona zasadniczo
od rodzaju, stanu, wieku i układu promienników, dlatego w danym
urządzeniu należy ustawić optymalne promieniowanie UV i sprawdzić
utwardzenie wskrośne. Pracownik firmy Hesse pomoże w określeniu
wymaganej energii promieniowania.

Urządzenie do suszenia suszarka dyszowa suszarka z powietrzem obiegowym

Temperatura schnięcia 40 °C 40 °C

Czas schnięcia 8 min 30 min

Wskazówki dotyczące suszenia Wymuszone, taktowane i zabezpieczone przed dostępem światła suszenie
jest ważne w systemach utwardzania nadfioletem, aby uniknąć strat
reakcji i przedwczesnej polimeryzacji. Korzystne jest użycie kombinacji
większej liczby suszarek. Szczególnie zaleca się specjalne suszarki
podczerwieni lub suszarki mikrofalowe na początku instalacji do suszenia.
Czas schnięcia lakieru zależy od podłoża, grubości nanoszonej warstwy i od
wybranych parametrów schnięcia. Przed zastosowaniem promieniowania
UV należy całkowicie usunąć wodę z filmu lakieru. Zbyt wysoka wilgotność
powietrza, niska temperatura lub niewystarczająca wymiana powietrza
mogą znacznie wydłużyć schnięcie.
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>Aplikacja
Aplikacja Wielkość dyszy mm Ciśnienie natrysku bar Ciśnienie rozpylania bar
Natrysk - wszystkie
Airmix 0,28 - 0,38 80 - 120 1,0 - 2,0
natryskiwanie
pneumatyczne

1,7 - 2,5 2,0 - 3,0

automat natryskowy do
listew
automat natryskowy

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Lepkość roboczą można wyregulować wodą lub Środkiem optymalizującym HYDRO HZ 70 (maksymalnie 3 % ob-
jętościowo). Do czyszczenia taśm i dysz zalecamy środek czyszczący HYDRO HY 6995 w proporcji składników mie-
szanki przynajmniej 1 : 10 z wodą. Przyschnięte resztki lakieru usunąć specjalnym rozcieńczalnikiem ZD 82.

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Gęstość seria kg/l 1.042 - 1.051
Wydajność na cykl operacyjny 8 - 13 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) %

38 - 42

LZO EU % 1 %
VOC FR A+
Temperatura użycia (zakres) 15 - 35 °C
Temperatura przechowywania 10 - 35 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

26

warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Temperatura użycia 20 °C
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 130 g/m²
Łączna gramatura powłoki 390 g/m²

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Połysk 60° (Gloss) Stopień połysku Wielkość pojemnika
HUE 86331 4 - 7 tępy mat 25 l
HUE 86334 18 - 23 jedwabisty mat 25 l

>Rozcieńczalnik
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
HZ 70 HYDRO Optimizer 1 l, 5 l, 25 l

>Środek do czyszczenia urządzenia
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
HY 6995 Rozcieńczalnik czyszczący 5 l, 15 l, 25 l
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>Środki czyszczące i pielęgnacyjne
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
GR 1900 Rozcieńczalnik do oczyszczania 1 l, 2.5 l, 3 l, 25 l

>Wskazówki specjalne
Napoczęte pojemniki zawsze szczelnie zamykać (brak dostępu światła i powietrza), aby uniknąć powstawania ko-
żucha. Przyschnięte resztki lakieru usuwać przez sito. Towar w kontenerach przecedzić przed użyciem.

>Przykład procedury
Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i
można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

>Wskazówki ogólne
W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego.
Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Przed obróbką materiał dobrze wymieszać. Nie uży-
wać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność po-
wietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas apli-
kacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego sch-
nięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na
świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast je polakierować. W przypadku zastosowania
na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego
na odpowiednim podłożu! Twardość końcową lakieru uzyskuje się w przypadku składowania w temperaturze po-
kojowej co najmniej 20 °C po upływie jednego tygodnia. Gatunki drewna o dużej zawartości substancji czynnych,
np. tek, mogą w pewnych okolicznościach negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki
drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy, np. zawarty w drewnie dębowym, mogą wywołać zmiany
barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Generalnie należy wykonać próbne lakierowanie 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 jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.
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