
Informacja techniczna

Hesse Lakier UV warstwowy UE 7325x(połysk)

>Opis produktu
Produkt utwardzany UV na bazie nienasyconych żywic akrylowych, bezbarwny, gotowy do użycia.
Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego, do struktur o otwartych i zamkniętych porach do
nanoszenia walcem.

>Obszar zastosowania
Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz.

>Przygotowanie podłoża
Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

150 - 180

Szlifowanie międzywarstwowe
(papierem o ziarnistość) od - do

320 - 400

Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania podłoża oraz szlifowania
międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla jakości końcowej
powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.

>Obróbka końcowa

>Czasy
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C

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

Utwardzanie promieniowaniem Posuw 15 m/min
Żelowanie: 1 promiennik UV-HG 80 W/cm
Utwardzanie nadfioletem: 3 promienniki UV-HG 80 W/cm

>Aplikacja
Aplikacja
Walec
walec gładki

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Nakładanie: jedna do czterech warstw, w ilości 10 - 30 g/m², nakładanie przy pomocy walca z twardej gumy/walca
gładkiego, maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej 100 g/m².

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 75 s / DIN 53211 - 6 mm
Gęstość seria kg/l 1.198 - 1.209
Forma dostawy płynny
Seria NfA (udział związków nielotny-
ch) %

97

LZO EU % 3 %
VOC FR A+
Temperatura przechowywania 5 - 25 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

26

warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Liczba warstw (maks.) 4
Ilość na warstwę (min.) 6 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 20 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²
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>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Połysk 60° (Gloss +/-5) Stopień połysku Wielkość pojemnika
UE 73254 46 jedwabisty mat 15 kg, 25 kg

>Środek do czyszczenia urządzenia
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
UV 7100 Rozcienczalnik UV 5 l, 15 l, 25 l

>Wskazówki specjalne

>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
Promienniki i reflektory czyścić regularnie miękką szmatką, nie zostawiającą kłaczków oraz środkiem UV 7111.
Promienniki dotykać tylko przez rękawice z bawełny. Przestrzegać godzin pracy promienników i wymieniać je we-
dług zaleceń producenta. Otwarte pojemniki zawsze chronić przed światłem (przykryć).
Pojemniki po użyciu dobrze zamknąć.
W każdym przypadku konieczne jest wystarczające szlifowanie międzywarstwowe oraz sprawdzenie przyczepno-
ści dla całej struktury. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach praktycznych!

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

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

Odporny w kontakcie z PVC 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 jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.
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