
RD-HYDROGRAFF HIGH PERFOMANCE
KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie: Wysoko wytrzymały, dwuskładnikowy,  wodorozcieńczalny  poliuretan do  stosowania
wewnątrz  i  na  zewnątrz.  Nadaje  się  do  stosowania  na  posadzkach  betonowych,
płytkach, podłogach drewnianych, ścianach, stali itp. Odpowiedni także jako ochrona
anty graffiti.

Cechy: Bardzo  dobra  odporność  chemiczna.  Doskonała  odporność  na  ścieranie  i
rozpuszczalniki. Bardzo wysoka twardość (ścieranie aparatem Tabera: utrata masy po
1000 cyklach /CS 10 = 0,060 g).

Podłoża: Beton, drewno, stal, plastik.

System: 1 lub 2 powłoki, w zależności od porowatości podłoża.

APLIKACJA

Przygotowanie powierzchni: Podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i wolne od kurzu.  W przypadku nowych,
polerowanych  podłóg  betonowych,  należy  usunąć  utwardzacz  powierzchniowy
odpowiednimi środkami chemicznymi lub przez śrutowanie.

Warunki aplikacji: Wewnątrz: zapewnić dobrą wentylację.
Na zewnątrz: nie stosować jeśli pada deszcz.
Temperatura otoczenia: powyżej 5oC i poniżej 35oC, wilgotność: maks. 80%.

Sposób aplikacji: Pędzel - stosować pędzle z długim, naturalnym włosiem

Wałek – stosować wałki do farb poliuretanowych 5 – 8 mm.

Pistolet powietrzny lub natrysk bezpowietrzny (dysza: 007-009)

Rozcieńczanie: Gotowy do użycia.

Czyszczenie narzędzi: Woda.

Wydajność: 6-10 m2/l przy na warstwę. 

Nie  należy  nakładać  zbyt  grubych powłok  (mniej  niż  6m2 z  litra).  Lepiej  nałożyć  2
cienkie powłoki niż 1 grubą. Gruba powłoka wydłuża czas schnięcia. Uzyskujemy przy
niej także gorsze właściwości. Nadmierne grube warstwy mogą powodować tworzenie
się pęcherzyków gazu w powłoce.

Uwagi szczególne: Tuż przed aplikacją dodawać powoli składnik B do składnika A mieszając mechanicznie.
Po  wymieszaniu  odstawić  produkt  na  5-10  minut  celem  odgazowania.  Mieszanina
musi zostać wykorzystana w ciągu 4 godzin.

DANE TECHNICZNE

Połysk: Wysoki połysk (> 85 w 60o) i satynowy połysk (> 25-40 w 60o)

Kolor: Bezbarwny + kolory standardowe: biały, szary sygnałowy, czerwony tlenkowy, zielony
liściasty + kolory na zamówienie

Zawartość substancji stałych: Wagowo: 
Bezbarwny połysk: 39%
Kolorowy połysk: 58%
Bezbarwny satynowy: 41%
Kolorowy satynowy: 58%

1/2 27.10.2015



Objętościowo:
Bezbarwny połysk: 39%
Kolorowy połysk: 50%
Bezbarwny satynowy: 41%
Kolorowy satynowy: 50%

Składniki VOC: Bezbarwny połysk: maks. 20 g/l
Kolorowy połysk: maks. 18 g/l
Bezbarwny satynowy: maks. 20 g/l
Kolorowy satynowy: maks. 18 g/l

Gęstość: Bezbarwny połysk i satynowy: ok. 1,01
Kolorowy połysk i satynowy: ok. 1,25

Punkt zapłonu: Niepalny.

Lepkość: 15-25 P (Brookfield 20Rpm)

Czas schnięcia: Kolejne malowanie:  po min. 5 godzinach jednak nie później niż po 48 godzinach

Opakowania: 2,5 l; 5 l

Przechowywanie: 12  miesięcy  od  daty  produkcji  pod  warunkiem  przechowywania  w  zamkniętych
pojemnikach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez dostępu promieni
słonecznych, w temperaturach od +5oC do +35oC. Chronić przed mrozem.

Warunki bezpieczeństwa: Zapoznać się z informacjami na puszce i ulotce.

Karta charakterystyki: Dostępna na życzenie.

Wersja: 15I17

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej  wierze, w celach informacyjnych.  Ponieważ warunki aplikacji  są poza
kontrolą producenta,  firma RD-COATINGS nie  może ponosić  jakiejkolwiek odpowiedzialności  lub obciążeń finansowych,
które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych
bez uprzedzenia.  Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.  RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue
Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o. Tel. +48 61 679 32 00
ul. Pułtuska 13 Fax +48 61 624 32 98
61-052 Poznań www.noxan.pl
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http://www.noxan.pl/

