OMEGA PARKET MAT

WATERGEDRAGEN 2 komponentig

Product Beschrijving

Mengverhouding en praktische tips

Diepmatte, haast onzichtbare en moeilijk opglanzende 2K PU afwerking voor lichte houtsoorten.
HDI HARDER 8 - 12,5 NCO
alifatisch di-isocynaat

Applicatiegebieden
Kan ingezet worden op trappen, parket en allerhande houtobjecten. Ook inzetbaar bij zwaar
beloop en algemeen industriële vereisten. Zowel verborstel- als verspuitbaar. Snelle droging.

10 : 1

Gedurende 2-5 minuten A+B traag
oproeren om gasvorming te voorkomen. 5 minuten laten rusten

Product data
Dit product heeft een potlife van
3 uur bij 20°C.

100% polycarbonaat MFFT 40°C (alifatisch)

Harstype
Drager

> 10% co-solvent in water

Verdikking

HEUR - newtonisch 80% ( focus op vloei)

VS

32% (diff. +/-1)

Mattering

Silica of fillervrij - alternatieve mattering

Glansgraad

Geschikte verwerkingsinstellingen

Viscositeit standaard 33 sec din 4 - extra verdunnen :

5GU

DIN 67530 60°

Nozzle
Druk
Verbruik ( gram per vierkante meter / laag)

Substraat voorbereiding

1.

Schuur voor met een korrel 150 of
aanverwant. Zorg voor een goede afzuiging. Blaas het schuurstof van het
te behandelen substraat.

0

0

1.6

na

2 - 3 bar

na

100 - 120

90 - 100

Aantal lagen

min. 1

Soort rol

na

min. 1
vilt/kortpolig

Droog tijden

Verspuit of verborstel OPM SEALER
onverdund, rijkelijk.

Stofdroog bij 20°C

na 30 minuten

Handdroog bij 20°C

na 50 minuten

Schuurbaar bij 20°C

na 5 - 7 dagen

Volledige eigenschappen

na 5 - 7 dagen

Nabehandeling / Heropfrissing
Herhaal vak 1 indien het oppervlak visueel te mager ligt.
2.

Het product kan steeds met zichzelf overlakt worden na opruwing met P320.

Top de haren af met een korrel 320 indien het oppervlak te ruw geworden is.
Anders niet aftoppen en verder laten
verharden.

Extra

Verspuit of verborstel OPM
onverdund. De tweede laag mag mals
aangebracht worden.

OPM is niet gemakkelijk te schuren. Het product is door het speciale harstype zeer
sterk, maar moeilijk verschuurbaar. Gebruik als sealer tegen het onvermijdelijke opharen van
het hout - OPM SEALER. Deze watergedragen grondering is geformuleerd om de verkleuring
van eiken tegen te gaan, gemakkelijk schuurbaar te zijn en weinig verharing te veroorzaken.

Nooit toepassen bij omgevingstemperaturen onder 20°C en RV boven 80%

Niet ontvlambaar. NMP en NEP vrij.
Laat tenminste 3 uur rusten bij 20°C alvorens mechanisch te belasten.

Taber CS 17 5mg verlies bij 1000 T : 1Kg / Pendulum 140sec / DIN 68861 i.o.

Herhaal vak 2 bij toepassing waar zwaar verkeer plaatsvindt.

Product voorbereiding
Dit product zeer goed roeren voor gebruik.

Voorfilteren bij verspuiten.

Wij staan achter de kwaliteit van onze producten en samenstellingen - echter kunnen
we niet instaan voor de verwerking en het eindresultaat van dit product toegepast door derden. Sommige externe factoren liggen immers buiten ons bereik en controle.
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