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Vulmproeko UV

VÝROBOK ŠETRNÝ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

H2O

VODOU RIEDITEĽNÝ NÁTER
HEALTHY – ELIMINÁCIA ŠKODLIVÝCH
VPLYVOV NA ZDRAVIE ĽUDÍ

Popis výrobku:
Vulmproeko UV je vodou riediteľný, UV žiarením vytvrdzovaný pigmentovaný vrchný náter, vyvinutý pre aplikáciu striekaním.

Použitie:
Vulmproeko UV je používaný na dokončovanie dielcov pre nábytok, tvarovaných líšt, dverí a ďalších drevených výrobkov pre
vnútorné použitie ako základné i vrchné striekanie. Je fyzikálne vytvrdnutý po horúcom vysúšaní ale priestorovo zosieťovaný,
chemicky odolný a stohovateľný až po UV vytvrdnutí.

Údaje o výrobku:
typ:

akrylátová disperzia, UV vytvrdzovaná vrchná farba

farebný odtieň:

podľa výberu zákazníka

obsah sušiny:

cca 44 – 46 % v závislosti od odtieňa

špecifická hmotnosť :

cca 1,15 – 1,2 g/cm3 podľa odtieňa

dodávaná viskozita:

30 – 35 sek/D4/23 °C podľa odtieňa

skladovateľnosť:

12 mesiacov v pôvodných baleniach v suchu
pri teplote 5 – 35 °C
chrániť pred mrazom

Aplikačné údaje:
aplikované množstvo:

2x základný od 90 – 110 g/m2
vrchný 80 – 120 g/m2

aplikačná viskozita:

25 – 30 sek/D4/23 °C

riedenie:

vodou

Spôsoby aplikácie:
striekaním

Čistenie náradia:
Ihneď po ukončení práce vodou, alkoholom.

Vytvrdzovanie:
Vulmproeko UV schne v tuneloch s cirkuláciou vzduchu alebo pomocou UV žiarenia s použitím infračervených gáliových alebo
ortuťových lámp.
Pre špecifické údaje týkajúce sa podmienok na vašom zariadení, kontaktujte prosím výrobcu.

Bezpečnosť:
Vulmproeko UV – pri manipulácii postupujte v súlade so všeobecnými bezpečnostnými opatreniami, dodržiavajte bezpečnostné
pokyny uvedené na etiketách obalov a karte bezpečnostných údajov. Údaje, špecifikácie, nariadenia a odporúčania uvedené
v tomto technickom liste vychádzajú zo skúseností získaných pri modelovaní predpokladaných spôsobov aplikácií, resp.
pri špeciálne definovaných podmienkach. Ich presnosť, kompletnosť alebo vhodnosť pre skutočné podmienky akéhokoľvek
predpokladaného použitia nie je zaručená a musí byť stanovená používateľom. Výrobca a predajca nie sú, nad rámec tu
uvedeného, zodpovední za dosiahnuté výsledky, škody, priame alebo následné poškodenia vyplývajúce z nedodržania tu
odporúčaného použitia výrobku.
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