
Informacja techniczna

Proterra RESIT GE 1710x(połysk)

>Opis produktu
Materiał powłokowy na bazie szelaku, oleju oraz wosku karnauba, rozpuszczony w alkoholu fermentacyjnym,
jasny naturalny, o wyjątkowo łagodnym zapachu, kompensujący różnice porowatości.

>Obszar zastosowania
Do drewna we wnętrzach, na przykład do mebli w sypialniach i mebli dziecięcych. Idealny do lakierowania wnętrz
szaf i zabawek dla dzieci.

>Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu.

Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie.

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

180 - 320

Szlifowanie międzywarstwowe
(papierem o ziarnistość) od - do

400

Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania drewna i szlifowania
międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej
powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Po odpowiednim wysuszeniu można zastosować w ramach wykańczania

powierzchni na przykład środek GZ 1020, GE 100, GZ 1021, GZ 1622, GZ
1023 lub GE 12006-2001.

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

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

Suszenie 1 h / 20 °C

Możliwość układania w stos po > 1 - 2 h / 20 °C

Pełne utwardzenie 16 h / 20 °C

>Aplikacja
Aplikacja Wielkość dyszy mm Ciśnienie natrysku bar Ciśnienie rozpylania bar
Natrysk - wszystkie
Airless 0,23 - 0,28 mm 80 - 100 bar
Airmix 0,23 - 0,28 mm 60 - 80 bar 1,0 - 1,5 bar
natryskiwanie
pneumatyczne
Polewarka - wszystkie
zalewanie szczelin
Polewanie i walcowanie
Walec
walec gładki

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Przed użyciem materiał należy dobrze wymieszać i wstrząsnąć! Mechaniczną i chemiczną odporność powierzchni
można zwiększyć przez utwardzenie w proporcji (objętościowej lub wagowej) 10 : 1 za pomocą Utwardzacza OR
5170. Czas przydatności do użycia po zmieszaniu: 2 h / 20 °C (temperatura pokojowa).Utwardzacz zawiera izocy-
janian. Prosimy o przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecz-
nych.
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>Dane techniczne
Zawartość surowców odnawialny-
ch %

0.8 - 91

Lepkość (+/- 15 %) 48 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Gęstość seria kg/l 0.85 - 0.855
Wydajność na cykl operacyjny 14 - 28 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) %

16 - 20

LZO EU % 77 %
VOC FR A+
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 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.) 2
Ilość na warstwę (min.) 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 60 g/m²
Łączna gramatura powłoki 120 g/m²

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Odcień koloru Połysk 60° (Gloss) Stopień połysku Wielkość pojemnika
GE 17102 NATURHELL 8 - 12 matowy 1 l, 5 l, 19 l

>Rozcieńczalnik
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
GV 1701 SOLVA 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Środki czyszczące i pielęgnacyjne
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
GR 1900 Rozcieńczalnik do oczyszczania 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Produkty uzupełniające
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
GZ 1020-0001 CERAFLUID 0.8 kg, 3 l, 25 l
GE 100 CERA Wachsbalsam 0.8 kg, 4 kg
OR 5170 Utwardzacz 0.1 l, 0.5 l, 1 l, 2.5 l, 5 l, 15 l

>Wskazówki specjalne
Na ciemnych drewnach, takich jak orzech, olcha itp. kompensacja różnic porowatości może nie być pożądana. Śro-
dek nie zawiera olejów utleniających się podczas schnięcia, a więc nie oddaje ciepła. Dzięki temu nie występuje
niebezpieczeństwo samozapłonu nasączonych szmatek/ściereczek. W razie zastosowania materiału Proterra CE-
ROL, na przykład GE 12006-2001 jako ostateczne wykończenie. Prosimy o przestrzeganie wskazówek przy obcho-
dzeniu się z utleniającymi (samozapalającymi) się środkami. Patrz Informacje techniczne dla poszczególnych pro-
duktów!
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>Przykład procedury
Wyposażenie pokoju dziecięcego, klon naturalny Szlifowanie drewna: papier 180 - 220 z późniejszym odpyle-
niem. Gruntowanie: 1 x 40 - 60 g/m² środka Proterra RESIT GE 17102. Suszenie: 30 - 60 min / 20 °C temperatu-
ry pokojowej i przy wystarczającej wymianie powietrza. Szlif polerujący: papier 400 z późniejszym odpyleniem.
Ostateczne wykończenie przez naniesienie bawełnianą szmatką środka Proterra CERAFLUID GZ 1020-0001. Na
koniec lekko i równomiernie wypolerować przy pomocy bawełnianej szmatki.

>Wskazówki ogólne
Lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

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

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

Bezpieczeństwo zabawek DIN EN 71-3
(2014-12)

OSTTHÜRIN-
GESCHE MATE-
RIALPRÜFUN-
GSGESELLSCHA-
FT

Sprawozda-
nie z badania

2.5/611/2018

Informacje nt. biodegradowalności 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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