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HYDRO - PIGMENTFÜLLER  HP  6640-9343

POPIS PRODUKTU
Vodouředitelný pigmentový plnič na bázi akrylátových pojiv.
Rychle schnoucí Základování na všechny lakované plochy nabytků a vnitřních obkladů, kde je požadována 
vysoká plnivost a vynikající možnost broušení.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI LAKU Interní zkouška

LAKOVÁNÍ HRAČEK
Pot a sliny
migrace určitých elementů

NORMA S 1555
NORMA EN 71-3 („bez těžkých kovů“)

POUŽITÍ
Pro desky MDF, MDF potaženými fólií  popř. dřevotřísek a masívní dřevo.
Pro všechna lakování ploch nábytku a vnitřních obkladů. Vhodné pro lakování dětského 
nábytku.

TECHNICKÁ DATA
Viskozita: 30“ DIN 6mm /20°C, nastavení: tixotropní

Ostín: bílá

Hustota: 1,3 g/cm³ ± 0,02

Stupeň lesku: -

Hodnota pH 8,4 ± 0,2

MFT: Pod +12°C není možné dostatečné ucelení popř. vytvrzení laku

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu
Předpoklad pro kvalitativně vysoce hodnotný povrch je zapotřebí čistý brus dřeva.U desek MDF docílíme 
bezchybných ploch předbroušením zrnem 180, avšak lépe zrnem 240. U příliš hrubého brusu dřeva se zvyšuje 
nebezpečí postavení vláken, obzvlášť v místech frézování desek MDF.

Zpracování:
Spůsob nanášení: Kelímková pistole: Tryska 1,7-2,0mm, tlak vzduchu 3-4 bary

Airless/Airmix: Tryska 0,28-0,33mm

Tlak materiálu 90-110 barů

Rozprašovací tlak 1,5-2,0 bary

Nanášené množství: 1x hrany a frézování 200-220 g/m²

2x celoplošně 200-220 g/m²

Viskozita pří stříkání: Nastaveno ke stříkání, pomocí kelímkové pistole ředit maximálně 5% vodou 

Ředění: Nastaveno ke stříkání, vodou

Schnutí: Suché proti prachu 30 min

Na omak 2 hod

Brousitelné 4-6 hod
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Pracovní návrh postupu pro MDF
Předzákladování produktem HP6640-9343 hran MDF a frézování, schnutí přes noc při pokojové teplotě, poté
lehký brus - zrno 240. 2x HP6640-9343 bez mezibrusu. Schnutí přes noc, mezibrus - zrno240-320.
1x Hydro Farblack HB65124- odstín.
Prosím přečtěte si také technický list „Návrh pracovního postupu barevného lakování desek MDF“.

Skladování: 6 měsíců v originálně uzavřeném obale při tepltě skladování mezi +15 a +25°C.

Balení: 5l, 25l

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

− Před zpracováním dobře promíchat.
− Chránit před mrazem
− Nenechat přijít do styku s rozpouštědly.
− Pracovní nářadí po upotřebení důkladně omýt tekoucí vodou. Zaschnuté zbytky laku 

odstranit produktem Aqua Reiniger.
− Při použití vodních a rozpouštědlových laků v jednom zařízení použít produkt Aqua 

Umnetzer.
− Doporučuje se použití síta, k odstranění eventuelních zbytků laku.
− Obal neustále dobře zavírejte a chraňte přístupu vzduchu.
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