
Informacja techniczna

Hesse Środek wybielający HWW 224

>Opis produktu
Chemiczna bejca na bazie nadtlenku wodoru o bardzo silnym działaniu wybielającym.

>Obszar zastosowania

>Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone.

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

120 - 180

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu wybielacza przez co najmniej 48 h / 20 °C

możliwość polakierowania odpowiednimi lakierami PUR, które wolno
stosować na wybielonym drewnie, np. DG 4717-0004, DG 4741-0001, DG
4716, DE 4259x(połysk) itp. W przypadku drewna gatunków egzotycznych i
wiśni lakierowanie nawierzchniowe dopiero po 72 h suszenia.

>Czasy
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C

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

Suszenie 48 h / 20 °C

>Aplikacja
Aplikacja
Obróbka ręczna -
wszystkie
malowanie pędzlem

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Przed obróbką do wybielacza należy dodać aktywator: 5 % (wagowo) HWB 202. Zaktywowany środek wybielają-
cy należy obficie nałożyć bezpośrednio na drewno gąbką z tworzywa sztucznego lub pędzlem ze szczeciną z two-
rzywa sztucznego; nadmiar ściągnąć wykręconą gąbką. Z uwagi na mocną szorstkość drewna spowodowaną pro-
cesem wybielania, powierzchnia wybielona powinna zostać przeszlifowana przy użyciu gąbki do szlifowania, ziar-
nistość 150. Zbyt mała dawka aktywatora lub użycie innego typu aktywatora może spowodować nieodpowiedni
efekt powierzchni końcowej. Okres żywotności skraca się znacznie na skutek domieszek, takich jak pył z drewna,
mgiełka lakierowa itp. Sygnałem do zbliżającego się końca czasu przerobu jest wyraźne pokazanie się pęcherzy-
ków gazu.
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Informacja techniczna

Hesse Środek wybielający HWW 224

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd bezbarwny
Gęstość seria kg/l 1.18
Wydajność na cykl operacyjny 12 - 39 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
LZO EU % 0 %
VOC FR C
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

26

warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Temperatura użycia 20 °C
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 100 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Połysk 60° (Gloss) Wielkość pojemnika
HWW 224 - 1 l, 5 l

>Wskazówki specjalne
Rozjaśnienie poprzez dodanie: Woda. Aby utrzymać strukturę niektórych rodzajów drewna jak np. orzech czy cze-
reśnia, zalecamy wybielanie rozcieńczonym wybielaczem. Mieszanina 1 część wybielacza : 2 części wody. Dodawa-
nie aktywatora dopiero po rozcieńczeniu.

>Wskazówki ogólne
Proszę o zażądanie osobnych danych technicznych w zakresie tego tematu. Sprzęt ochronny: fartuch gumowy,
rękawice gumowe, okulary ochronne!

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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