
Leírás:

Javasolt felhasználás:

Üzemi hőmérséklet:

Bizonyítványok / Jóváhagyások

Elérhetőség:

A Hempel's Sealer  05990 egy alacsony viszkozitású, kétkomponensű epoxi lakk jó penetrációs 
képességgel.

Jól tisztított beton felületek telítésére pigmentált festékek felvitele előtt. Olyan mennyiségben kell 
alkalmazni, hogy a felület épp csak telítődjön. A felület ne mutatkozzon „fényesnek” semmiképpen.
Szintén alkalmas fémszórt felületek telítésére.

Maximális száraz kitétel: 140°C/284°F

Az Alapválaszték része. Helyi elérhetősége visszaigazolás alapján.

Megfelel a 2004/42/EC EU előírásnak: alkategória h.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

A felsorolt fizikai állandók névleges adatok, a HEMPEL Csoport jóváhagyott képletei alapján.

Színárnyalatok / színek:
Felület: Matt
Szárazanyag tartalom %: 29 ± 1
Elméleti anyagszükséglet:  Nem mérvadó lásd MEGJEGYZÉSEK a túloldalon

 V.O.C. tartalom:
Teljes térhálósodás: 7 nap 20°C/68°F
Érintés száraz: 3 - 4 kb. óra 20°C/68°F -on
Fajsúly:
Lobbanás pont:

-

00000 Átlátszó

25 °C [77 °F]
0.9 kg/liter [7.7 font/amerikai gallon]

607 g/l [5 font/amerikai gallon]
Eltarthatóság: 3 év a BÁZIS és 3 év (25 °C/77 °F) a CURING AGENT esetében a gyártás idejétől számítva.

ALKALMAZÁS ADATAI :

Összekevert termék száma:
Keverési arány:

Alkalmazási módszer: Ecset
Hígítás (max térf.):

05990

4 : 1 térfogat szerint

08450 (5%) / 08450 (5 %)
Fazékidő:
Fúvóka nyílás: 0.017 - 0.21 "

8 óra 20°C/68°F

Fúvóka nyomás: 100 bar [1450 psi] (Levegőmentes szórás  adatai jelzés értékűek, a beállítástól függenek)

Javasolt rétegvastagság, száraz:  Nem mérvadó
Javasolt rétegvastagság, nedves:  Nem mérvadó

lásd az alábbi MEGJEGYZÉSEKET
Átfestés intervallum, min.:  Előírás szerint.
Átfestés intervallum, max.:  Előírás szerint.

BASE (BÁZIS) 05999: CURING AGENT (TÉRHÁLÓSÍTÓ) 95040

Biztonság: Óvatosan kezelje. Használat előtt és alatt, tanulmányozza a csomagoláson és a festékes kannákon 
található valamennyi biztonsági feliratot, olvassa el figyelmesen a HEMPEL Biztonságtechnikai 
Adatlapokat és kövesse valamennyi helyi vagy országos biztonsági előírást.

HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610Szerszám tisztító:

Utolsó felülvizsgálat dátuma: Szeptember 2019

05990: BASE (BÁZIS) 05999: CURING AGENT (TÉRHÁLÓSÍTÓ) 95040

Termékadatok
Hempel's Sealer 05990
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FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS: Beton: Távolítsa el a csúsztató adalékot és minden más lehetséges szennyeződést emulziós 
mosással, majd nagy nyomású édesvizes locsolással. Távolítsa el a poros-salakos réteget és a laza 
anyagdarabokat, lehetőleg szemcseszórással, esetleg más mechanikai kezeléssel vagy savas 
maratással, míg kemény, érdes és egyenletes felületet kap, Telítse a felületet megfelelő telítővel, a 
vonatkozó festési előírásnak megfelelően.
Termikus szórású fémbevonatok: Röviddel a fémbevonat felhordása és jóváhagyása után kell 
felhordani, megelőzendő a porózus bevonat esetleges szennyeződését.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK: A kondenzáció elkerülése érdekében csak száraz és tiszta, a harmatpontnál magasabb hőmérsékletű 
felületre hordja fel. Csak ott használja, ahol az alkalmazás és térhálósodás magasabb hőfokon tud 
végbemenni, mint: 10°C/50°F. Minimum relatív páratartalom: 30%. A festék hőmérséklete 15 °C/59 °F 
vagy magasabb legyen. Zárt tereknél megfelelő szellőzés biztosítására van szükség a felhordás és 
száradás során.

KÖVETKEZŐ BEVONAT: Nincs vagy előírás szerint.

Megjegyzések

Festékréteg vastagság/ hígítás: A hígítóból szükséges aktuális mennyiség függ a hőmérséklettől, a felülettől, az alapanyag típusától 
valamint az alkalmazott felhordási módszertől.

Alkalmazás: A felszívóképes alapfelület telítésére használjon::  Hempel's Sealer 05990. Az alkalmazás csak 
megfelelő hígítási arány elérése esetén kezdhető meg a helyes eredmény elérése érdekében.
Semmiképpen sem jelenhet meg fényes felület – a termék ilyen jellegű többletét a festés megkezdése 
előtt csiszolással, enyhe homokszórással (sweepeléssel) vagy hasonló módszerekkel el kell távolítani.
Gyakorlati esetben a felület érdességétől, az alap felület porózusságától és a felhordási módszertől 
függően a közölt anyagszükséglet: 20 m2/liter (820 négyzetláb/amerikai gallon).

Hempel's Sealer 05990 csak szakmai használatra érhető el.Megjegyzés:

KIBOCSÁTÓ: HEMPEL A/S 0599000000

Más árnyalatok esetében a VOC tartalomra vonatkozóan tanulmányozza a Biztonságtechnikai adatlapokat.

VOC -  2004/42/EC EU Előírás: 5  térfogat % hígítás

619 g/l 750 g/l0599000000

Szállítás szerint II. határérték, 2010

607 g/l

Termék
Nem áll r endelkezésr e.

Jelen Termék Adatlap hatályon kívül helyezi az eddig kibocsátottakat.
Az alkalmazás leírása, a termék meghatározása és a felhasználás érvényességi köre tekintetében lásd az alkalmazni kívánt Termék Adatlaphoz kapcsolódó magyarázó jegyzeteket.
A jelen adatlapon szereplő adatok, specifikációk, utasítások és ajánlások csak az ellenőrzött vagy a meghatározott különleges körülmények között nyert mérési adatokat, valamint tapasztalatokat 
tartalmazzák. Azok pontosságát, teljességét vagy megfelelőségét az itt szereplő Termékek felhasználásának tényleges feltételei között kizárólag a Vevőnek és/vagy Felhasználónak kell 
meghatároznia. A Termékeket leszállítják és minden műszaki segítséget megadnak a HEMPEL ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI-ben meghatározottak 
szerint, kivéve ha a felek írásos formában ettől eltérően állapodnak meg. A Gyártó és Értékesítő elhárít minden felelősséget, míg a Vevő és/vagy Felhasználó lemond mindenfajta 
igényérvényesítésről, ideértve még a gondatlanság esetét is, kivéve a Termék fentiekben ajánlottak szerinti, a túloldalon leírtak szerinti vagy egyébkénti felhasználásának következményeként 
fellépő bármilyen eredmény, sérülés, közvetlen illetve közvetett kár esetét az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-ben rögzítettek szerint. A termékadatokat minden előzetes tájékoztatás 
nélkül megváltoztathatók, illetve azok kibocsátásuktól számított öt év elteltével hatályukat vesztik.
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