
BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147

20720 Azkoitia (SPAIN)

Tel.: +34 +34 943 74 28 00

Fax: +34 +34 943 74 06 03

www.besa.es

BESA-GLASS UHS
Page 1 from 1

Cod: 7075800000.00000.023

Edition: 023  2016/01

18-20"

FORD nº 4

UHS акрилен лак 2K

Приложение

Характеристики

Плътност при 20ºC (g/cc) 0,98 ± 0,01

Вискозитет при 20ºC 22 - 25 sec. Ford nº 4

%Сухо вещество (тегло / обем) 58 % ± 2 тегло; 50 % ± 2 обем. (смес с втвърдител)

Л.O.C. (гр/л)  406 (ГШС) - (2004/42/CE) IIБ (Г) (420)

Вид продукт PUR

Цвят Безцветен

Подготовка

Нанасяйте директно върху металик бази (конвенция или вода) поне 30 минути след нанасянето на базата.
При нанасяне върху водна боя е необходимо да се изчака пълното изпаряване на водата преди нанасяне на лака.

Нанасяне

E-245 бавен
E-243 нормален

E-244 бърз
E-247 много бърз

2:1 обем

1-1,5 ч.

30' (E-244)

20-30' (E-247)

URKISOL 8229

0 - 5 %

1,2 - 1,4 мм

4ч.     30'/60ºC

E-243 E-245

2,5ч.     20'/60ºC

E-244

1,5ч.     15'/60ºC

E-247

50-60my 5-10´между ръцете
20´преди печене

Средни 
вълни

E-245 20'

E-243 20'

E-244 15'

E-247 10-15'

1 ч. IR/60ºC 

8 ч. 20ºC 

6 ч. (E-247, 20ºC)

Технически данни

Нанесете две кръстосани ръце като изчакате 5 до 10 мин. между ръцете, за да се изпари разредителя. Втвърдители E-244

 и E-247 само за частични поправки.
За частични поправки използвайте пистолет с дюза 1,2 мм. За цялостно - 1,3-1,4 мм.

При шлайфане и полиране нанесете 3 ръце.

Съхранение

Съхранявайте в добре затворена оригинална опаковка на хладно и проветриво, далеч от слънчева светлина при 5 до 25ºC.

Срок на годност: 2 години от датата на производство в запечатана оригинална опаковка.

Покривност (м²/л) 9 - 10 (50 my)

Гланц 60º-60º 100 %

Втора ръка 24 ч.

BESA-GLASS UHS лак с голямо съдържание на сухо вещество, за двуслойни системи за авторепаратура. 

Висококачествен продукт с още повече гланц и устойчивост. BESA-GLASS UHS отговаря на ЛОС изискванията. Много
 добра устойчивост на UV лъчи.

Техническа информация

BERNARDO ECENARRO,S.A. е в правото си да модифицира, по всяко време, характеристиките на продукта. В такъв случай ще бъде издадена нова техническа 
информация или ще бъде променене вече съществуващата. Не поемаме отговорност за не спазване на оказаните условия.


