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Техническа информация

Полиуретаново покритие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Практически не пожълтяващо покритие за дърво, метал и пластмаси устойчиви на разтворители.

G8 Super е еднокомпонентно не пожълтяващо полиуретаново покритие, което съдържа разтворители. Не 
съдържа допълнително вещество абсорбиращо UV светлина. G8 се нанася на тънки слоеве и се 
втвърдява при наличие на влага след активиране на втвърдителя. Има добра устойчивост към всички 
обикновени химикали и препарати за почистване. G8 Super не бива да се използва за интериор поради 
съдържанието си на разтворители.

Специализирани области на приложение:

1. Запечатване на дърво
G8 Super е особено подходящ като здраво и устойчиво покритие, което не пожълтява за 
светла и тъмна дървесина.

2. Подобряване на устойчивостта на епокси ламинат
G8 Super подобрява UV устойчивостта на SPEEDCOAT на сърфове и с добавката на NON 

SLIP POWDER прави още по-добра противоплъзгаща повърхност.

3. Подобрява химическата устойчивост на ESTOVOSS покритията
Повишава химическата устойчивост на повърхности покрити с ESTOVOSS. G8 Super нанесено върху 
силно наранени ESTOVOSS покрити повърхности до 4-24 часа от нанасянето на ESTOVOSS, повишава 

устойчивостта на химикали.

Според ЛOC Директива (2004/42/EG) G8 Super не бива да бъде нанасян на сгради, части от сгради или декоративни елементи.

прибл. 1.0 гр/cм³

50 %

прибл. 25°C

Технически данни Разфасовка 1 л / 5 л / 10 л / 200 л
Цвят      прозрачен
Относително тегло 
Сухо вещество
Засъхване
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Отлична адхезия към дърво, бетон и шлайфан полиестерен ламинат. Сравнително добра адхезия 
към метал и стъкло.G8 Super се втвърдява бързо. Не лепне след около 2 до 4 часа. Повърхността е 
силно устойчива на удари, здрава и издръжлива. 

Повърхностите трябва да са чисти, сухи и обезмаслени. Дървото трабва да има относителна влажност от 
максимум 15 % (= въздушносуха дървесина). Препоръчително е повърхностите да са щателно шлайфани. Боята 
трябва да бъде напълно премахната. Теоритичната разходна норма на ръка е 200 до 300 мл/м². G8 Super може 
да се нанася с четка или пистолет (ако пръскате с пистолет носете маска).  За да се осигури пълно втвърдяване, 
нанесеното количество не трябва да превишава 250 мл/м², в зависимост от колко пореста е повърхността. При 
нанасяне върху порести повърхности е препоръчително първата ръка от G8 Super да се разреди с 50 % 
полиуретанов разредител от системата, а втората ръка с 25 % полиуретанов разредител от системата. На много 
плътни повърхности се препоръчва добавянето на до максимум 50 % полиуретанов разредител от системата. 
За да се постигне здраво и химическо устойчиво покритие, са необходими поне мин.3 ръце G8 Super без да се 
добавя разредител. Всяка ръка се нанася след като предишната е засъхнала и вече не лепи. Времето за съхнене 
зависи от температурата и влажността на въздуха. При стайна температура от 20°C е  между 2-4 часа. Ако се 
нанасят още ръце след този период от време е необходимо повторно шлайфане.G8 Super може да се оцвети с 
макс. 5 % от нашата PUR пигментна паста, това е препоръчително само по изключение. Добавянето на пигмент ще 
намали механичната устойчивост, гланца и срока на годност. Времето за работа също ще се скъси. Практически 
противоплъзгаща повърхност се постига с добавката на 5 % по тегло NON SLIP POWDER R1, която трябва да бъде 
идеално разбъркана в G8 Super непосредствено преди нанасянето.

Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите заупотреба и 
приложение на нашите продукти са базирани на нашиятпознания и опит при употребата 
при нормални условия. В практикатаматериалите, повърхностите и околните условия са 
толкова различни, ченяма гаранция за работните резултати и очаквания, изводи не могат 
да сеправят нито от тази информация нито от устни консултации. В този случай,
потребителят е длъжен да докаже, че той ни е информирал за всичкиаспекти, необходими 
за правилното и обещаващо решение в писмен вид, всрок и напълно. Патентни права на 
трета страна, трябва да се спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта сенасочете към Лист с 
данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част оттехническите инструкции за 
този продукт и представлява сбор от всичкиданни, които са ни известни. Vosschemie не 
носи никаква юридическаотговорност за прецизността на тази информация.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

G8 Super има добра устойчивост на атмосферните влияния, почти не пожълтява и придава 
дълготраен гланц на повърхността.За пълна механична и химична устойчивост оставете да се 
втвърди поне 7 дни при 20°C. G8 Super е химически устойчив при ниски концентрации на киселини и 
основи при стайна температура.


