
Quantum Q-T261-05

   

Produktbeskrivelse

Tokomponents, løsemiddelfortynnbar, lysekte, dødmatt PU-klarlakk på
akrylbasis.

Bruksområde

Nesten alle tremøbler innendørs. Lakk med åpne eller lukkede porer.
Lakkering med QuantumColor QC-T fargelakker. Kan benyttes som
flersjiktslakk.

Produktdata

Q-T261-05 5 l, 20 l

Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder 25 ± 2

Holdbarhet - originalbeholder lukket min. 2 år

Ytterligere data i sikkerhetsdatablad iht. 91/155/EØF  

Glansgrader

Produktnummer Glansgrad DIN 67530 60° vinkel 

Q-T261-05 dødmatt 5 ± 2

Forbehandling underlag

 

Ubehandlede treflater
Gradert tresliping
Slipestøv må fjernes grundig
Børst grovporede tresorter

P120, P150, P180

 Beisede treflater slipes før beising

 belegg med lukkede porer Lukk porene med gjentatte
påføringer av Quantum
forsegler, f.eks. Q-IS160 eller Q-
S170.

 Eksotiske/innholdsstoffrike
tresorter
Tresorter eller MDF i våtrom

Grunning med Quantum Q-
IS160 i blandingsforholdet 5:1

 Fargelakkoverflater
QuantumColor QC-T460-farge

lakker etter 3 til maks. 8 timer
uten mellomsliping

Bearbeiding

 

Rør grundig om! 

 

Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere
tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger

 

Herding 10% HPU 6300

 

Fortynning TPU 9300-F
hurtig tørking

TPU 9301-S
langsom tørking

 

Bearbeidingstid
20 °C, 65 % rel. luftfuktighet

inntil 36 timer

Påføring

 

  

Dysetrykk (bar) 1,5 - 2,0 110 - 130

Dysestørrelse (mm) 1,6 - 2,0 0,23 - 0,28

Tynnertilsetning (%) 10 - 20 -

Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder) 18 - 20 25

Påføringsmengde per påføring (g/m²) 90 - 120 120

Dekkevne (m²/l) 6 - 10 7

Tørketid

støvtørr etter 15 minutter

berøringstørr etter 45 minutter

slipbar etter 1 time

transportklar etter 12 timer

Etterbehandling

Etter forutgående sliping med korning P280-320 er etterbehandling med
samme produkt mulig til enhver tid.

Spesielle opplysninger

PU-lakker skal ikke bearbeides og tørke under 15 °C.

Det er mulig å påføre PU-lakker i løpet av en arbeidsdag uten mellomsliping.
Deretter er det nødvendig med en mellomsliping like før den videre
bearbeidingen for å sikre feilfri vedhefting.

PUR-herdere er fuktømfintlige. Skal alltid oppbevares i tett lukket
originalbeholder.

Følg sikkerhetsinformasjonen på etiketten ved anvendelse av PUR-herdere.

PUR-herdere skal lagres kjølig og tørt, og ikke lenger enn 1 år i lukket
originalbeholder.

Produktet er peroksidbestandig og kan derfor også brukes på blekede
tremøbelflater.
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etter beste vitende.
AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos
kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning
eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold
til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre internettsider. Når det kommer et nytt opplag,
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Prøvingsstandarder

 

DIN 68861/1B Kjemisk belastning på møbeloverflater

 

EN 71-3 Migrasjon av løselige tungmetaller

 

Generelt testsertifikat fra byggetilsyn som dokumenterer
brannmotstanden iht. DIN 4102/B1 på tungtantennelige
B1-sertifiserte sponplater, også finerte.

 

Vanskelig antennbart i henhold til Marine Equipment Directive MED
2014/90/EU.

 

Krav til kjøkkenmøbeloverflater iht. DIN 68930 med hensyn til
bestandighet mot vekslende klima.

 

Tox Control - merket for utslippsfattige lakker
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