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HYDRO FARBLACK HB 65124

Popis produktu

Vodouředitelná vrchní barva na bázi samozesíťovacích akrylátových a polyuretanových pojiv, které 
umožňují 1K tak i 2K použití. Při  použití izokyanátního tužidla se mechanická odolnost nátěru 
zvyšuje. Hydro Farblack HB 65124 se vyznačuje vysokou kryvostí s velmi dobrým rozlivem pro 
hladkou plochu,  vysokou plnivostí a dobrým držení na hranách. Povrchová úprava je odolná proti 
poškrábání a dalším zatížením.

MDF
Hydro Farblack je cíleně vyvinut jako vrchní barva pro  MDF plochy s vysokými nároky na kvalitu 
povrchové úpravy. Ideální lakování je možné jak pro průmyslové zpracování, tak i ve stolařské 
oblasti, kde nacházíme silně zatěžované části nábytku, jako například kuchyňské linky apod.

Dřeva s otevřenými póry
 Pro dřeviny s otevřenými póry - dub, jasan, se používá jako 2K jednovrstvá barva. Chemické 
zesíťování produktu zabraňuje zbarvení povrchu chemickými látkami obsaženými ve dřevě.
 U zvlášť choulostivých odstínů jako bílá a pastelové odstíny, je zapotřebí základovat 
 hydro izolací HI6656-9343.
 Docílíme tak hladkého povrchu, odolného proti poškrábání s elegantní pórovitou kresbou a měkkým 
 omakem.

Odolnost proti ohni Ö NORMA B 3800
Tř. hořlavosti B1 (silně hořlavý)
Tř. tvorby doutnání Q1 (slabě doutnavý)
Tř. tvorby kapek TR1 (nekapavý)

LAKOVÁNÍ HRAČEK
Pot a sliny
Migrace určitých elementů

Ö NORMA  S 1555
Ö NORMA  EN 71-3 (absence těžkých kovů)

POUŽITÍ
Pro všechny plochy z MDF v interiérech a nábytku.
Dřeva s otevřenými póry jako jasan a dub.
Vhodné pro lakování hraček a dřevěných předmětů, které by mohly případně přijít do styku
 s potravinami.

TECHNICKÁ DATA
Viskozita: 60-70“ ± 3 DIN 4mm / 20 °C
Odstín: Všechny odstíny RAL, Sikkens, Sanitär a speciální odstíny
Hustota: 1,04-1,20g/cm3 dle odstínu
Stupeň lesku: Hedvábný mat
pH - faktor: 8,0 ± 0,2
Zpracování: Při teplotě pod + 12°C  lakový film špatně vytvrzuje.
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UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:
Pro zpracování MDF pracujte prosím dle našch pracovních návrhů „barevné lakování MDF  
s hydro laky“, pro „barevné lakování jasanu a dubu s otevřenými póry s 2K hydro laky taktéž.

 Zpracování:

Poměr tužení
při zpracování 2K

10:1 PUR tužidlem HDR 5070

Pozor: Směs několik minut důkladně promíchejte.
Viskozita zpracování se projeví  cca 15 min po zamíchání

Ředidlo: Připraveno ke zpracování – neředí se
Postup: Pro MDF doporučujeme následující postup:

1x Hydro Pigmentfüller HP 6640-9343 na hrany a frézovaná místa
2x Hydro Pigmentfüller HP 6640-9343
1x Hydro Farblack HB 65124 odstín, 1- nebo 2 - komponentní
Pro lakování s otevřenými póry, bílé nebo pastelové odstíny:
1x Hydro Isolierung HI 6656-9343
1x Hydro Farblack HB 65124 odstín 2 komponentní, 10:1 s HDR 5070
Pro lakování s otevřenými póry, ostatní odstíny:
2x Hydro Farblack HB 65124 odstín 2 komponentní, 10:1 s HDR 5070

Viskozita: 1K použití: 60-70s DIN 4mm při 20°C
2K použití: 90-100s DIN 4mm při 20°C

Zpracovatelnost: 4 hod

Způsob nánosu: Kelímková pistole: Tryska 1,7 až 2,0mm, tlak vzduchu 3 až 4 bary
Airless / Airmix: Tryska 0,23 až 0,28mm

Tlak materiálu 90 až 110 barů
Tlak při rozprašování 1,5 až 2,0 bary

Množství nánosu: 80 až 120 g/m2 základování při lakování s otevřenými póry
80 až 150 g/m2  vrchní lakování

Schnutí: Suché na prach: Po cca 50min
Na omak: Po 2,5 hod
Brousitelné: Po 4-6 hod
Zaschnuté: Po 24 hod

Ředidlo: Podle teploty a nanesené vrstvy po 1 až 2 hodinách brousitelné. Při 
zpracovávání při teplotě pod +15 °C se doporučuje přídavek 3 % z Aqua 
Verzögerer.

Přelakovatelné: Přelakovatelné Aqua Sun Blockerem popř. Aqua Transparent. Vždy je ale 
potřeba udělat  mezibrus.

Skladovatelnost: 6 měsíců v uzavřeném originálním obalu při teplotě 
mezi +15°C a +25°C.

Balení: 1kg, 5kg, 25kg
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 Před zpracováním dobře promíchat.
 Tužidlo ihned po přidání několik minut dobře promíchat.
 Směs tužidla a laku nechat před zpracováním 10-15 min reagovat.
 POZOR: Před použitím zkontrolovat odstín.
 Chránit před mrazem.
 Zabránit styku s ředidly.
 Pracovní nářadí po použití důkladně pod tekoucí vodou očistit. Přischlé zbytky barvy odstranit 

s Aqua čističem.
 Při použití vodních a rozpouštědlových laků v jednom přístroji použít Aqua Umnetzer.
 Doporučuje se použití síta, k eventuálnímu odstranění už přischlých zbytků barvy. 
 Nádobu neustále dobře uzavírat a chránit před vniknutím vzduchu.

Chlud P. 28.11.2006  
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