
Informacja techniczna

Hesse Lakier NC warstwowy EH 3318x(połysk)-0021

>Opis produktu
Lakier warstwowy Hesse NC EH 3118x(połysk)-0021 to bezbarwny jednoskładnikowy lakier nitrocelulozowy.
Ten uniwersalny produkt doskonale nadaje się do aplikacji natryskowej i metodą polewania. Lakier warstwowy
można stosować do gruntowania i lakierowania końcowego. Nieskomplikowana i szybka obróbka oferuje
dodatkowo znaczne korzyści podczas produkcji. Materiał lakierniczy nie zawiera zmiękczaczy ftalowych i dlatego
nadaje się także do lakierowania zabawek dla dzieci.

>Obszar zastosowania
Lakier warstwowy można stosować do pełnego zakresu wykańczania wnętrz i do powlekania mebli.

>Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża Przed aplikacją podłoże musi być świeżo przeszlifowane, czyste

i odtłuszczone. Czyste i suche drewno podstawowy warunek dla
prawidłowego lakierowania.

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

150 - 180

Szlifowanie międzywarstwowe
(papierem o ziarnistość) od - do

280 - 320

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i bezpośrednio po międzywarstwowym

szlifowaniu lakieru, materiałem lakierniczym z tej samej serii.

>Czasy
Suszenie 30 min / 20 °C

Możliwość układania w stos po > 2 h/20°C

Pełne utwardzenie 6 h / 20 °C

>Aplikacja
Aplikacja Wielkość dyszy mm Ciśnienie natrysku bar Ciśnienie rozpylania bar
Natrysk - wszystkie
Airmix 0,23 - 0,33 60 - 100 1,5 - 2,5
natryskiwanie
pneumatyczne

1,8 - 2 2,5 - 3,5

Airless 0,23 - 0,33 100 - 150

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Możliwa jest aplikacja od dwóch do trzech warstw w ilości 80 - 150 g/m². Maksymalna całkowita ilość powłoki nie-
wyschniętej wynosi 350 g/m².
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>Dane techniczne
Zawartość surowców odnawialny-
ch %

0.5 - 5.6

Lepkość (+/- 15 %) 50 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Gęstość seria kg/l 0.894 - 0.929
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 11 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) %

23 - 26

LZO EU % 74 %
VOC FR C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

52

Temperatura użycia 20 °C
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 350 g/m²

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Połysk 60° (Gloss) Stopień połysku Wielkość pojemnika
EH 33182-0021 8 - 12 matowy 25 l
EH 33184-0021 18 - 23 jedwabisty mat 25 l
EH 33186-0021 30 - 39 jedwabisty połysk 25 l
EH 33187-0021 40 - 59 jedwabisty połysk 25 l

>Rozcieńczalnik
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
NV 3900 Rozcieńczalnik nitro 5 l, 15 l, 25 l

>Opóźniacz
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
ZD 3936 Spowalniacz 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

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

>Środki czyszczące i pielęgnacyjne
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
GR 1900 Rozcieńczalnik do oczyszczania 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Wskazówki specjalne
Aby wykluczyć problemy z przyczepnością wewnątrz warstw lakieru, już polakierowane i oszlifowane przezroczy-
ste powierzchnie lakierowe należy polakierować w ciągu jednego dnia roboczego (8 h / 20 °C) żądanym materia-
łem nawierzchniowym. W razie przekroczenia tego czasu konieczne jest ponowne przeszlifowanie powierzchni!
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>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 razie potrzeby lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczy-
wistym!

>Szczególne właściwości i normy kontrolne
Norma kontrolna / podstawa Placówka kon-

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

odporność na działanie śliny i potu według
normy DIN 53160 część 1 i 2: brak odbarwień
(poziom 5)

HESSE

DIN 68861-część 1C (powierzchnie mebli;
właściwości przy obciążeniu chemicznym)

HESSE

Receptura nie zawiera: środków do ochrony
drewna, trujących metali ciężkich, zmiękcza-
czy ftalanowych, formaldehydu, substancji
CMR w kategorii 1A + 1B ani lotnych związ-
ków halogenoorganicznych.

HESSE

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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