: : BESA URKI-VOC 2K LAK A+B
Beschrijving:
2 componenten duurzame, goed dekkende en iets elastische PUR-lak voor het afwerken van hout, glas,
kunststof, metaal en non-ferro metalen. Uiterst bestendig tegen zon, water, chemicaliën en verdunde
zuren en logen. Behoudt zijn hoogglans en is UV-bestendig. Is ideaal om gespoten te worden met een
spuitpistool.
Beperkt aantal kleuren verkrijgbaar in 750ml (A+B), Volgens ral-kleur in 5 lt en 20 lt verpakkingen (Acomp.)
Toepassing:
Als afwerklaag voor verschillende toepassingen aan boot, bouw en modelbouw. Kan zowel met borstel
als met spuitpistool verwerkt worden. Bij verspuiten dient men evenwel 15-20% te verdunnen met
Urkisol 8229. Bij kwastapplicatie raden wij aan 5-10% te verdunnen.
Gegevens bij levering:
Kleur:
Viscositeit:
Soortelijk gewicht:
Houdbaarheid:
Consistentie:

A-Comp.
kleurloos / Ral kleur
800 mPa’s
ca. 1,38 gr/cm³
12 mnd in gesloten verpakking
vloeibaar

Technische gegevens:
Verbruik:
Shore:

9 -10 m²/liter
niet van toepassing

B-Comp.
kleurloos
800 mPa’s
ca. 1,07 gr/cm³
12 mnd in gesloten verpakking
vloeibaar

Verwerking:
Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Nooit in de volle zon verwerken. Vermeng beide
componenten in een 2/1 volumeverhouding. Afzonderlijke componenten voor gebruik goed mengen.
Laat dit mengsel circa 15 min. rusten en verwerk dit dan binnen de 3 uur. Wachttijd tussen de lagen
min. 3 uur. Stofdroog na 1 uur, kleefvrij na 4 uren. Als extra hechtingslaag voor poreuze ondergronden
kan u de primer G4 gebruiken, voor aluminium of RVS ondergronden gebruikt u de Epoxy Lightprimer.
Spuitdruk : 2,5-4 bar bij een opening van 1,5-1,8 mm.
Opgelet: een té hoge vochtigheidsgraad kan aanleiding geven tot de vorming van luchtbellen aan het
oppervlak.

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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