Wood Coatings
Passion for wood

Speed
SP-S191

Opis izdelka

Trdilec Razredčilo Dodatki

Opis Svetlostá ly 3K-PUR plniaci zá klad na bá ze akrylá tu, s
ultrarý chlym vytvrdzovanı ́m a extré mne vysoký m
obsahom pevný ch lá tok. Vý robok je svetlostá ly a
vytvrdzuje ú cǐ nkom UV-žiarenia (expozičné pole alebo
slnečné svetlo).Pre tento vý robok potrebujete
špeciá lne ná radie. Opý tajte sa prosı ́m Vá šho
prı ́slušné ho odborné ho poradcu spoločnosti AkzoNobel.

Strjevanje
Aktiviranje

Področje uporabe

Redčenje

Opis Takmer všetok drevený ná bytok v interié ri. Vý robok
bol vyvinutý špeciá lne pre ušlachtilé , brilantné ná tery
dreva s uzatvorený mi pó ry.

Čas uporabe
mešanice

po teži:
100 delov SP-S191
100 delov trdilca ASP 1 2 dela
aktivatorja ASP 2
po volumnu:
100 delov SP-S191
100 delov trdilca ASP 1 2,5 dela
aktivatorja ASP 2

do 6 ur

Podatki o izdelku
Koda izdelka

SP-S191

Velikost posode

5l

Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm

30 ± 2

Obstojnost – v zaprti originalni
embalaži

najm. 2 leti

Direktiva HOS
Mejna vrednost EU za ta izdelek
(kat. A/j): 500g/l (2010)

Ta izdelek vsebuje maks.
345 g/l snovi HOS.

Nanos

Tlak brizganja (bar)

2.5-3.0

Velikost šobe (mm)

1,0-1,6

Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)

17 ± 2

Količina izdelka na nanos (g/m2)

80-120

Pokrivnost na nanos (m2/l)

7 - 10

Priprava podlag
Surove lesene
površine.
Stopnjevano brušen
les. Prah od brušenja
skrbno odstranite.
Les z grobimi porami
skrtačite.

P120, P150, P180
Predhodno izolirajte s
Quantum Q-IS160. Po izolaciji
lahko grobe pore v leseni
površini zapolnite s Speed SPPF190.

Čas sušenja @ 20°C
Čas odzračevanja po nanosu

od 10 minut naprej

Čas osvetlitve s svetlobnim sevalom

od 10 minut naprej

Čas mirovanja pred nadaljnjo obdelavo

od 10 minut naprej

Obdelava
Dôkladne rozmiešajte! Zvlášť musíte dbať na presné
pridávané množstvo aktivátora.
Izdelek nanašajte ob strogem upoštevanju vseh
parametrov kot npr. velikost šob, tlak, odmik,
količina nanosa itd.
Med obdelavo zaščitite pred neposrednim sončnim
obsevanjem, da preprečite predčasno strjevanje.
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Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri
navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah
poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na
(končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih
dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti.
Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi speciﬁkacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno
odgovornost. Če speciﬁčnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno –zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi
po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in
dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije
prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-28 / 11

Wood Coatings
Passion for wood

Speed
Standardi preskušanja
EN 71-3/9 brez topljivih težkih kovin/kemičnih
elementov (primeren za CE)
Splošen gradbeno-nadzorni certifikat za težko
vnetljivost v skladu z DIN 4102/B1 na težko vnetljivih
ivernih ploščah razreda B1, tudi pri furnirju.
Malo vnetljiv po Direktiva o pomorski opremi MED
2014/90/EU.
Požiadavky na povrchy kuchynských nábytkov podľa
DIN 68930 s ohľadom na odolnosť voči meniacej sa
klíme.
Tox Control – oznaka za lake z nizkimi emisijskimi
vrednostmi
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