
PUR GLA-820-Glaslak additiefPUR GLA-820-Glaslak additief
Toevoeging ter verbetering van de hechting van PUR-lakken op
glas

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 200

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 0,5 l0,5 l

Verpakkingstype blik

Verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

1946 ◼

ToepassingToepassing Gekleurd ontwerp van glasachtergronden■
Meubels en winkelinrichting■
Kan met vele Remmers PUR-lakken worden gebruikt■
Voor de professionele verwerker.■

EigenschappenEigenschappen Aanzienlijke verbetering van de hechting van lak op glas■
Economisch alternatief zelfs voor kleine series■
Eenvoudige toepassing■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Dichtheid (20 °C) Ca. 0,94 g/cm³

Hoedanigheid / Kleur Geelachtig helder

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

PUR SL-210 lak PUR SL-210 lak (2005)(2005)

PUR SL-212-Lak PUR SL-212-Lak (1970)(1970)

PUR CL-240-Colorlak PUR CL-240-Colorlak (1965)(1965)

SM-820-Structuuradditief SM-820-Structuuradditief (1942)(1942)

PUR CL-244-Colorlak 4in1 PUR CL-244-Colorlak 4in1 (5133)(5133)

PUR SL-214-Lak PUR SL-214-Lak (1849)(1849)

MultiSil MultiSil (7380)(7380)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig
beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

■

VoorbereidingVoorbereiding
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http://qr.remmers.com/p/2005
http://qr.remmers.com/p/1970
http://qr.remmers.com/p/1965
http://qr.remmers.com/p/1942
http://qr.remmers.com/p/5133
http://qr.remmers.com/p/1849
http://qr.remmers.com/p/7380


VoorbereidingVoorbereiding MengverhoudingMengverhouding 10 % op de gebruiksklare lak

Voeg het product toe aan het coatingmateriaal door het te mengen met een gepatenteerde
mixer.
De verwerkingstijd van PUR-lakken wordt met ca. 50% verkort.

VerwerkingVerwerking

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

RichtlijnenRichtlijnen
Zie de overeenkomstige technische fiche van het gebruikte lakmateriaal.

■

ApplicatieApplicatie Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de
ondergrond testen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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