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HYDROLAN WISCHBEIZE 8650-00
Beskrivelse
Produktbeskrivelse

Hydrolan Wischbeize er vandig, lysægte pigmentbejdse, som er klar til brug og giver en
rustik bejdseeffekt (f.eks. på eg og asketræ).

Råvaregrundlag / Bindemiddel / Additiv

Farvegivende stoffer og vand

Anvendelsesområde

Møbler og boligindretning samt paneler, hvor der ønskes et rustikt bejdset look.

Minergie Eco

Egnet

Farver

7 farvenuancer (kan blandes indbyrdes), samt iht. kundens ønsker

Tekniske data
Tekniske data

Produkt

Sikkerhedsdatablad

865000

Densitet (20ºC)

1.305

g/cm³

Tørstofindhold

41

± 1 vægt

Indhold af organiske opløsningsmidler

3

± 1 vægt

VOC-indhold (EU)

44

g/L

Holdbarhed ved 20 °C i tæt lukkede originale max. 30 måneder
emballage
Teoretisk rækkeevne

120 g/m² → 8 m²/kg

Dataene gælder for: HYDROLAN WISCHBEIZE 8650 hvid (226).Tekniske data kan variere afhængigt af farve og glansniveau.

Sundhed og sikkerhed
Overhold nedenstående sikkerhedsdatablade og anvisningerne på etiketten.
Produkt

865000 - HYDROLAN WISCHBEIZE 8650-00

Vejledning
Træunderlag ubehandlet
Produkt

Informationsbla Påføringsmæng
d
de/ lagtykkelse

Forslibning:

Med korn 150, derefter 180
(overhold rækkefølgen)

Bejdsning:

HYDROLAN WISCHBEIZE 8650

8650

1x mættet

Overlakering:

Lak

div.

120-150 g/m²

Mellemslibning:

Med korn 220-280

Overlakering:

Lak

div.

120-150 g/m²

Flere opbygningsvejledninger fås fra vores anvendelsestekniske afdeling.
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Forbehandling
Underlag

Alle underlag skal være helt rene, tørre og fri for fedt og olie.
Påfør altid bejdsen på en nysleben flade.

Træunderlag ubehandlet

Træsliber hårdt træ korn 150 / 180 (overhold rækkefølgen)

Forarbejdning
Sikkerhedsforanstaltninger

Hvis brug af sikkerhedsudstyr ikke er lovfæstet anbefales dette.
DK: Arbejdstilsynets krav vedr. hygiejne og indretningsteknik på arbejdspladsen er
bindende.

Omrøring

Omrør produktet grundigt før brug.

Fortynder

Med vand, hvis nødvendigt (giver en lysere farvenuance)

Pensel

Pensel / svamp:
Ja, påføres ensartet; overskydende bejdse tørres efterfølgende af med en sugende klud.

Rulle

Nej

Spartel

Nej

Påføring

Sprøjtepistol med overliggende
kop

Viskositet

Fortynder

Dyse

Tryk

Lag

Leveringsform

ingen

1.2 mm

1-1.5 bar

Påføres ensartet
én gang;
overskydende
bejdse tørres
efterfølgende af
med en sugende
klud.

Tørretider
Tørretid

Ved 23 °C og 65 % rel. luftfugtighed
Støvtør efter:

60

minutter

Berøringstør efter:

30

minutter

3-4

timer

Kan slibes efter:
Overlakeringstør efter:
Gennemtør efter:
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Vigtige oplysninger
Specielle forbehold

Inden bejdsningen påbegyndes, skal der altid først udføres en prøvebejdsning på det
originale træ. Bejdsens farvenuance afhænger af flere faktorer som f.eks. træets
beskaffenhed, træets farvenuance, træmasse osv.

Opbevaringsbetingelser

Produktet skal opbevares tæt lukket ved mellem +5 og +30 °C.

Rensning af udstyr

Straks med vand. Indtørret bejdse opløses med cellulosefortynder. Skyl efter med
denatureret sprit.

Dette informationsblade betragtes kun som henvisning og vejledende information. Oplysningerne i dette informationsblade er baseret på
vores aktuelle ekspertise. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med hensyn til anvendelse. Dette gælder især følgeskader. Der
udelukkes ansvar som følge af rådgivning fra vore medarbejdere. Dvs. at vore medarbejdere udøver kun vejledende informationsarbejde.
Opsynet, overholdelse af retningslinjer til forarbejdning og overholdelse af god teknisk praksis påhviler udelukkende den forarbejdende
person, selvom en af vore medarbejdere er på stedet. Teknisk udvikling kan medføre ændringer. Der er udelukkende den nyeste udgave
af dette informationsblade gældende. I særlige tilfælde bed os venligst om yderlige tekniske information.
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