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HENECRYL Aqua Pigmentfüller weiss

POPIS PRODUKTU

Vodou ředitelný pigmentový plnič na bázi akrýlátových pojiv.
Rychle schnoucí základ na všechny lakované plochy nábytku a vnitřního vybavení, kde je vyžadována vysoká plnivost a 
vynikající brousitelnost. Mimo jiné je HENECRYL Aqua Pigmentfüller weiss na základě dobré tixotropicity. Velmi vhodný   
na profilované a svislé plochy. Při použití na MDF desky není zapotřebí další izolace hran.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI PLNIČE Interní zkouška

LAKOVÁNÍ HRAČEK

Pot a sliny Ö NORMA S 1555

POUŽITÍ

Pro desky MDF, fólií potažené MDF desky, dřevotřísky a masivní dřevo. Pro všechna základování 
dokončovaných ploch nábytku a vnitřních částí. Vhodný k základování veškerého dětského nábytku.

TECHNICKÁ DATA

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

Odstín: bílá

Hustota: 1,3g / cm³ ± 0,02

Stupeň lesku: -

Hodnota pH: 8,4 ± 0,2

Minimální tvorba filmu: Pod 12°C není možné dostatečné vytvrzení popř. zfilmování barvy

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu
Předpokladem pro vysoce kvalitní plochy je čistý brus dřeva. U desek MDF docílíme bezchybného povrchu předbroušením - 
zrno 180, lépe však zrno 240.  U příliš hrubého brusu dřeva se stupňuje nebezpečí vzniku zdrsnění vláken, obzvlášť u 
frézovaných částí desek MDF.

Zpracování:
Způsob nánosu: pistole: tryska 1,7-2,0mm, tlak vzduchu 3-4 bary

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

tlak materiálu 90-110 barů

tlak rozprašování 1,2-2,0 bary

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

2x celoplošně 200-220 g/m²

Viskozita: připraveno ke zpracování, pro pistoli ředit vodou max 5%

Ředidlo: připraveno ke zpracování, voda

Schnutí: proti prachu 30 min
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nelepí 2 hod

brousitelné 4-6 hod

Právní předpisy - VOC
Hraniční hodnota - EU pro tento produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010)
tento produkt obsahuje maximálně 94g/l VOC

Pracovní návrh pro MDF
Předzákladování produktem HENECRYL Aqua Pigmentfüller weiss MDF hran a frézovaných částí, schnutí přes noc
při pokojové teplotě, následně lehké přebroušení - zrno 240. 2x HENECRYL Pigmentfüller weiss bez mezibrusu. 
Schnutí přes noc, mezibrus - zrno 240-320. 1x HENELUX Aqua Color.

Prosím přečtěte si také technický list „pracovní postup nanášení barvy na MDF desky“.

Skladování: 52 týdnů v originální uzavřené nádobě při teplotě skladování od +15°C do +25°C.

Balení: 5L, 25L

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

− Před zpracováním dobře promíchat.
− Chránit před mrazem.
− Nepřivést do styku s rozpouštědly.
− Pracovní nářadí po použití pečlivě očistit pod tekoucí vodou. Zaschnuté zbytky laku odstranit
               acetonem HENEVISK.
− Při použití vodních a rozpouštědlových laků v jednom zařízení použít produkt Aqua Umnetzer.
− Doporučujeme použít síto, k eventuelnímu odstranění již zaschnutých zbytků barvy.
− Obal neustále dobře uzavírat a chránit před přístupem vzduchu.
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