
Technische informatie

Hesse Veegbeits TD 4215-(kleur) metallic

>Productbeschrijving
Sneldrogend houtnerfbeits met oplosmiddel voor gebruik op houtsoorten met grove nerven om de houtnerf te
accentueren. Verkrijgbaar in zilver-, koper-, goud- en vele bonte kleuren.

>Toepassingsgebieden
Inzetbaar in industrie en handwerk, voor deuren, woon- en keukenmeubels met aansluitend overlakken.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na volledige doordroging worden de beitsen overgelakt met lichtstabiele

Hesse PUR lak.

>Tijden
Droging 2 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar
Spuiten
Persluchtspuiten 1,0 - 2,0 mm 1,5 - 2,0 bar

>Aanwijzingen voor verwerking
Ondergrond op gewenste wijze minstens 2x met NC of PUR kleur- of systeemlak, of grondlagen voorbereiden
en de laatste laag minstens 16 h laten drogen. Aanschuren niet nodig.De veegbeits wordt opgebracht met een
spuitpistool, kwast of wals.Houtspiegel na droging van de veegbeits zorgvuldig met staalwol of schuurvlies schu-
ren, zodat het materiaal alleen in de poriën achterblijft. Eventueel achtergebleven sluier verwijderen door schu-
ren met korrelgrootte 400.Aansluitend aflakken met lak van hetzelfde systeem.

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk niet relevant
Dichtheid serie kg/l 0.807
Verbruik per laag 27 - 27 m²/l

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens
hebben betrekking op één liter van het verwerkbare product, zo nodig in-
clusief verharder en verdunner.

Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 8 - 14
VOC EU % 86 %
VOC FR C
Opslagtemperatuur 5 - 30 °C
Houdbaarheid weken 26
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 1
Hoeveelheid per laag (min.) 30 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 30 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 60 g/m²
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>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
TD 4215-02211 GOLD - 1 l, 5 l, 25 l
TD 4215-02212 KUPFER / COPPER - 1 l, 5 l, 25 l
TD 4215-02213 SILBER / SILVER - 1 l, 5 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
Alle beitsen uit dezelfde serie kunnen met elkaar worden gemengd.

>Algemene aanwijzingen
De beitstest moet op oorspronkelijk geschuurd hout met oorspronkelijke lak in realistische omstandigheden
worden uitgevoerd. Gebruik voor een commissie alleen beits uit één charge. Gereedschap reinigen met verdun-
ning als ZD 82.

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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