
Informacja techniczna

Hesse Wypełniacz pigmentowy PUR MODULO DP 4778-9343
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 4035

>Opis produktu
Wypełniacz pigmentowany PUR MODULO DP 4778-9343 jest pigmentowanym, dwukomponentowym
podkładem alkidowo-poliuretanowym. Bardzo dobrze wypełniający, jest dobrze szlifowalny i wykazuje doskonałą
stabilność pod lakierami barwnymi Hesse. Wypełniacz pigmentowany PUR MODULO nadaje się znakomicie
do zamkniętoporowych powłok z lakierem barwnym, jednocześnie umożliwiając zastosowanie różnych typów
utwardzaczy PUR. Dzięki temu odpowiednio do stosowanych materiałów nośnych lub wymagań technicznych
firmy produkcyjnej można uzyskać optymalne i dopasowane do procesów ustawienie materiału lakierniczego.

>Obszar zastosowania
W całkowitej zabudowie wnętrz, w tym także w silnie obciążanych obszarach takich jak kuchnia i łazienka.
Możliwość zastosowania na różnych gatunkach drewna, płytach MDF i różnych foliach. Ze względu na bardzo
dobrą przyczepność wypełniacz izolujący PUR można również stosować jako grunt przyczepny na różnych
tworzywach sztucznych. Do lakierowania wnętrz statków polecamy Wypełniacz izolujący PUR DP 4791-9343 z
certyfikatem IMO.
Proszę przestrzegać różnych opcji utwardzania i uwzględnić możliwości wyboru uzupełniających typów
utwardzaczy zawartych w niniejszej informacji technicznej w sekcji „Informacje o przetwarzaniu”!

>Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody

nanoszenia. Przed lakierowaniem należy wykonać szlifowanie czyszczące
na folii lub melaminie.

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

150 - 320

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i starannym oszlifowaniu wypełniacza,

lakierami barwnymi Hesse NC i PUR.

>Czasy
Czas przydatności do użycia 1 h / 20 °C

Dopuszczalny okres użytkowania 45 min / 20 °C

Suszenie 3 h / 20 °C

Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C

>Aplikacja
Aplikacja Wielkość dyszy mm Ciśnienie natrysku bar Ciśnienie rozpylania bar
Natrysk - wszystkie
Instalacja 2-składnikowa
Airless 0,23 - 0,28 100 - 150
Airmix 0,23 - 0,28 60 - 100 2,0 - 2,5
natryskiwanie
pneumatyczne

2,0 - 2,5 1,8 - 2,0

automat natryskowy do
listew
automat natryskowy
robot do natryskiwania
Polewarka - wszystkie
zalewanie szczelin
Polewanie i walcowanie
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>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Możliwy wybór utwardzaczy:
DR 4052/ 5 : 1 pod wysoki połysk, doskonała stabilność
Gramatura powłoki 1 - 4 x 150 - 200 g/m²
Dopuszczalny okres użytkowania 1,75 h Suszenie 6 h / 20 °C
, lepiej przez noc
DR 4058 / 4 : 1 Uniwersalny wypełniacz izolujący do napraw powłoki
Gramatura powłoki 1 - 4 x 150 - 200 g/m²
Dopuszczalny okres użytkowania 1,5 h
Suszenie 5 h / 20 °C, lepiej przez noc
DR 4035-0007 / 5 : 1 szybkoschnący, Zaleca się aplikowanie za pomocą urządzenia 2K
Gramatura powłoki 1 - 2 x 150 - 200 g/m²
Dopuszczalny okres użytkowania 45 min
Suszenie 1,5 h / 20 °C

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 90 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd kryjący
Gęstość seria kg/l 1.416
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 10 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) %

66

LZO EU % 34 %
VOC FR A+
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

52

Temperatura użycia 20 °C
Liczba warstw (maks.) 4
Ilość na warstwę (min.) 140 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 300 g/m²
Łączna gramatura powłoki 400 g/m²
Stosunek składników mieszanki (ob-
jętościowy)

5 : 1 PUR Utwardzacz DR 4035

Stosunek składników mieszanki (wa-
gowy)

100 : 13 PUR Utwardzacz DR 4035

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Połysk 60° (Gloss) Wielkość pojemnika
DP 4778-9343 - 5 kg, 25 kg

>Utwardzacze
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
DR 4035 PUR Utwardzacz 2.5 l, 12.5 l

>Rozcieńczalnik
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
DV 4900 PUR Rozcieńczalnik 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
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>Opóźniacz
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
DV 4909 PUR Spowalniacz 1 l, 5 l, 25 l

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

>Wskazówki specjalne
Na podłożach z płyty MDF: Grube płyty, które zostały wyprodukowane przez sklejenie kilku cienkich płyt, są z po-
wodu zróżnicowanych naprężeń szczególnie podatne na pęknięcia krawędzi. Lepiej jest wybrać jednorodną płytę
MDF o pasującej grubości. Płyty klejone w każdym razie zeszlifować na krawędziach na płasko i wstępnie zaizolo-
wać bezbarwnie. Woda, która wskutek zaklejania dostała się do środka, musi wyparować przed lakierowaniem.

>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

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

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

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

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

HESSE

DIN 68861-część 1B (powierzchnie mebli; za-
chowanie się w przypadku obciążenia che-
micznego)

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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