
Technische informatie

Hesse UV hoogglanslak UU 75069 voor walsen

>Productbeschrijving
De UV wals toplak UU 75069 is een hoogglans UV lak die speciaal voor de applicatie van gegroefde walsen is
ontworpen.

>Toepassingsgebieden
Het materiaal is uitstekend geschikt voor het in hoogglans lakken van meubelfronten en keukenmeubels.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Voorgronden met geschikte producten noodzakelijk! Na angeleren of UV

activering en aanschuren, overlakbaar met Hesse UV aflakken

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

400 - 800

Tussenschuurgang (korrelgrootte)
van - tot

DieLackierungerfolgtohneangelierenundZwischenschliffimsogenanntenNassinNassVerfahren.

Opmerkingen schuurgang De kwaliteit en gelijkmatigheid van de substraat- en de tussenschuurgang
zijn doorslaggevend voor de kwaliteit van het eindoppervlak. Na de
schuurgang volgens de voorschriften ontstoffen.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na de UV harding is het oppervlak direct belastbaar.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

Stapelbaar na Direct na de UV afstraling en voldoende afkoeling.

Verharding door straling Doorvoersnelheid 15 m/min
UV aangeleren: 1 UV-HG-straler 80 W/cm
UV uitharden: 3 UV-HG-straler 80 W/cm

Nat in nat true

>Applicatie
Applicatie
Walsen
Gladde wals
Rilliwals

>Aanwijzingen voor verwerking
De verwarming van de substraten en een vloeizone zijn erg belangrijk. Beide maatregelen beïnvloeden de vloei
van de lak positief.
Het opbrengen van één laag nat in nat tot 55 g/m² is mogelijk.
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Technische informatie

Hesse UV hoogglanslak UU 75069 voor walsen

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 60 s / DIN 53211 - 6 mm
Dichtheid serie kg/l 1.143
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 99
VOC EU % 1 %
VOC FR C
Opslagtemperatuur 10 - 35 °C
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Aantal lagen (max) 2
Hoeveelheid per laag (min.) 20 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 40 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 80 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss

+/-5)
Glansgraad Verpakkingsgrootte

UU 75069 90 hoogglanzend 25 kg

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
UV 7100 UV Verdunner 5 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
De lakprocedure en de precieze verwerkingsparameters moeten afgestemd worden op de applicatie- en
droogvoorwaarden en dienen vastgelegd te worden in een klantspecifiek document "Techniek van het opper-
vlak" (TdO).

>Algemene aanwijzingen
Stralers en reflectoren regelmatig met een zachte, pluisvrije doek en UV 7111 reinigen.
Stralers alleen met katoenen handschoenen aanraken. Bedrijfstijd van de stralers in acht nemen en de stralers
volgens advies van de fabrikant vervangen. Geopende verpakking altijd beschermen tegen licht (afdekken).
Verpakking na gebruik goed sluiten.
In ieder geval is een toereikende tussenschuurgang en een controle van de hechting in de totale opbouw vereist.
Eerst een laktest uitvoeren onder praktijkomstandigheden!

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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