
UMA-824-UniverseelUMA-824-Universeel
hechtingsverbeteringsadditief voorhechtingsverbeteringsadditief voor
metaalmetaal
Additief ter verbetering van de hechting van bepaalde lakken op
metalen ondergronden

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 880

VPEVPE 0,5 l0,5 l

Verpakkingstype plastic can

Verpakkingscode 84

art.nr.art.nr.

3249 ◼

ToepassingToepassing In oplosmiddel en watergebaseerde lakken■
Aluminium, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal, zwart staal■
Andere ondergronden vereisen voorafgaande testen!■
Voor de professionele verwerker.■

EigenschappenEigenschappen Aanzienlijke verbetering van de hechting van verschillende lakken op geselecteerde
metalen

■

Verkort de verwerkingstijd van 2-componentenlakken met 50%■

Technische gegevensTechnische gegevens

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

Dichtheid (20 °C) ong. 0,95 g/cm³

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

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

PUR PF-230-Pigmentvuller PUR PF-230-Pigmentvuller (1958)(1958)

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

Aqua TL-412-Trappenlak Aqua TL-412-Trappenlak (2372)(2372)

Aqua PF-430-Pigmentvuller Aqua PF-430-Pigmentvuller  (3265) (3265) [iac][iac]

Aqua CL-440-Colorlak Aqua CL-440-Colorlak (3802)(3802)

VoorbereidingVoorbereiding

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 3249
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VoorbereidingVoorbereiding MengverhoudingMengverhouding 10 % op de klaargemaakte lak

Schudden voor gebruik.
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
Raadpleeg het technisch merkblad van de betreffende lak.

■

ApplicatieApplicatie Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de
ondergrond testen.
Verwerking van watergedragen lakken op roestende stalen kan leiden tot roestvlekken
door de coating heen.
Indien nodig kan een tweede laklaag na voldoende droging en schuren worden
aangebracht. Daar kan dan geen hechtingsverbeteringsadditief meer aan de lak worden
toegevoegd.
Bij lakken op kleur kan een kleine kleurverandering door het additief ontstaan.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In de originele gesloten verpakking, koel, vorstvrij en droog opgeslagen tenminste 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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