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HD-AQUAPUR-SPRITZFÜLLER WEIß 765-9902
HD  AQUAPUR  SPRITZFÜLLER je  vodou  ředitelný,  2-složkový  plnič  na  bázi  polyuretanu  a 
akrylátových disperzí. 

Použití:
HD AQUAPUR SPRITZFÜLLER je ekologický,  vodou ředitelný  základní nátěrový  systém, který  je 
téměř  bez zápachu, určený  k lakování běžně  namáhaných dřevěných povrchů  v interiéru budov a 
k použití při výrobě nábytku. HD AQUAPUR SPRITZFÜLLER je vhodný na všechny druhy dřeva.

Vlastnosti:
HD AQUAPUR SPRITZFÜLLER je vodou ředitelný, 2-složkový plnič. Rychle schne a při použití jako 
základní nátěr nepatrně zdrsňuje dřevo. Dobře se přebrušuje, má značnou tuhost a plnivost. Vrstvy 
laku mají dobrou přilnavost a pružnost. U dřevin s impregnačními látkami má při zesíťování tužidlem 
dobré izolační vlastnosti. U nalakovaných MDF jsou vlákna součástí vrstvy laku. 

Zesíťování / doba zpracování:
S tužidlem  HD  AQUAPUR  HÄRTER  760-0001,  poměr  míchání  lak  /  tužidlo:  10  :  1.  Rotujícím 
míchadlem tužidlo pomalu vmíchejte do laku. Doba zpracování je cca 3 hodiny. Staré směsi  laku 
s tužidlem mají nižší užitné vlastnosti! 
Ředění: popř. přidáním 1% - 3% ředidla HD-AQUA-Verdünnung 970-0001

Zpracování:
Před použitím řádně promíchejte. Plnič nesmí přijít do styku s rozpouštědly, jinak se disperze vysráží. 
Teplota laku a obrobku by měla být min. 18°C. Při stříkání používejte respirátor a zajistěte dostatečné 
odvětrávání.  Nátěr  se aplikuje stříkáním pistolí  s pohárkem, přístroji  Airless,  Airmix.  Na plochy se 
základním nátěrem se po jedné hodině při pokojové teplotě již nelepí prach, po dvou hodinách můžete 
tyto plochy přebrousit. Izolační vlastnosti vznikají po cca 12 hodinách schnutí.

Technické údaje o výrobku: Hodnoty těkavých organických látek (VOC)
Viskozita D 4: 150 s Skutečná hodnota (k okamžitému použití): 88 g/l
Podíl pevných částic: 58,8% Mezní hodnota: 140 g/l

Kategorie: j

Označení:
Podle  nařízení  o  nebezpečných  látkách  nepodléhá  s ohledem  na  škodlivost  zdraví  povinnému 
označení.  Neobsahuje  formaldehyd,  insekticidy  a  těžké  kovy.  Viz  pokyny  podle  platného  
bezpečnostního listu ES.

Čištění:
Čističem HD-AQUA Reinigungsmittel 970-20. Pracovní nástroje je třeba ihned po použití důkladně 
propláchnout. Před dalším použitím opláchněte pracovní nástroje vodou. Plnič nesmí přijít do styku 
s rozpouštědly, jinak se disperze vysráží. 

Skladovatelnost: 
HD-AQUAPUR SPRITZFÜLLER není hořlavý a chraňte jej před mrazem. Doba skladování je jeden 
rok při pokojové teplotě. 

Veškeré informace jsou v souladu se současným technickým stavem. Z tohoto nelze vyvozovat záruky a právní závaznost.


