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RD-HYDROGRAFF
HIGH PERFORMANCE
PRODUCTPROFIEL

OMSCHRIJVING :

Hoogperformante watergedragen, tweecomponentige alifatische polyurethaan voor
binnen- en buitengebruik. Geschikt voor de behandeling van staal, niet ferro-metalen,
vloeren, houten vloeren, muren, enz.
Ook geschikt als bescherming tegen graffiti.

KENMERKEN :

Zeer goede chemische weerstand – Uitstekende weerstand tegen abrasie en solventen –
Heel hoge hardheid. (Taber abrasie: gewichtsverlies na 1000 cycles/CS 10 = 0.060 g)

ONDERGRONDEN :

Staal, beton, hout, plastic.

SYSTEEM :

1 tot 2 lagen in functie van de porositeit van de ondergrond.

VERWERKINGSGEGEVENS
VOORBEREIDING
ONDERGROND :

De ondergrond dient gereinigd, droog, ontvet en ontstoft te zijn.
Voor nieuwe gepolijste betonen vloeren, moet de curing compound vooreerst
verwijderd worden door middel van een curing remover of grid blasting.

VERWERKINGSCONDITIES :

Binnen : heel goed verluchten
Buiten : bij droog weer
Omgevingstemperatuur : > 5° C en 35° C
Relatieve luchtvochtigheid : maximum 80 %

APPLICATIEMIDDELEN :

Borstel, rol of airless (nozzle opening : 007-009)

VERDUNNING :

Niet verdunnen

REINIGING :

Water

VERBRUIK :

Ongeveer 6 m²/L per laag. Dit verbruik niet overschrijden. Een te hoog verbruik kan
blazen in de verffilm veroorzaken.

BIJZONDERHEDEN : Net voor het gebruik, component B langzaam en onder mechanisch roeren toevoegen
aan component A. Na menging, 5 tot 10 minuten laten rusten zodat de luchtbelletjes
verdwijnen. Het is aan te raden het mengsel binnen de 2 uren aan te brengen .
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TECHNISCHE GEGEVENS
UITZICHT :

Hoogglans (>85 tot 60°) en Zijdeglans (25-40 tot 60°)

KLEUREN :

Kleurloos
Gekleurd: Wit – Signaalgrijs – Oxiderood – Bladgroen

DENSITEIT :

Gloss en satin transparant: Ca. 1.01
Gloss en satin gekleurd: Ca. 1.25

VASTE STOF :

Gewicht :
Gloss transparant : 39 %
Gloss gekleurd : 58 %
Satin transparant : 41 %
Satin gekleurd : 58 %
Volume :
Gloss transparant : 39 %
Gloss gekleurd : 50 %
Satin transparant : 41 %
Satin gekleurd : 50 %

VOS GEHALTE :

Gloss transparant : Max 20g/L
Gloss gekleurd : Max 18g/L
Satin transparant : Max 20g/L
Satin gekleurd : Max 18g/L

VLAMPUNT :

n.v.t.

VISCOSITEIT :

15 – 25 P (Brookfield 20 Rpm)

DROOGTIJD :

Overschilderbaar : min. 8 uren

VERPAKKING :

2.5 L – 5 L

BEWARING :

12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag.

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een
richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.
Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.

