
 
 

TOX-FREE

HD-PUR-HOCHGLANZLACK 629-0011 
     

Opis proizvoda   Uporabne informacije  

 

 

 

 

Hitrosušeč, brezbarvni, končni lak visokega sijaja z izjemno 
razlivnostjo. Namenjen je za lakiranje visokega sijaja za 
notranje pohištvo. Proizvod krasita dobra mehanska in 
kemična odpornost z visoko trdoto in svilnatno površino. 
Pripravljen za poliranje. 

 
   

Primer nanosa   

 

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi 
sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %. 

Zagotovite dobro prezračevanje. 

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in 
odpraševanju. 

Pred uporabo dobro premešati. 

Vedno se priporoča preizkus. 

   

 Standardi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oreh, visok sijaj 

1. Temeljni nanos 
2 x temeljni nanos, mokro na mokro s trdilcem, 
HD-PUR-FÜLLGRUND 655-0001  
MR 2:1 s trdilcem  HD-PUR-TURBO-HÄRTER 600-0800 
Sušenje: min. 4 ure, boljše čez noč pri sobni temperaturi. 
Vmenso brušenje: brusni papir P280 / 400 

2. Končni nanos 
2 x končni nanos, mokro na mokro s trdilcem 
HD-PUR-HOCHGLANZLACK 629-0011 
MR 2:1 s trdilcem HD-PUR-TURBO-HÄRTER 600-0800 
Sušenje: min. 24 ur do poliranja. 

3. Brušenje in poliranje 
Mokro brušenje: P 1200 nato brušenje z Abralon P 2000. 
Kasneje mokro brušenje s P 4000.  

Polirno pasto na površini poliramo do visokega sijaja z 
uporabo ovčje kože. Ostanke polirne paste očistimo z 
mehno krpo in HD-ABPOLIERWASSER S 880. 

 

DIN EN 71 – 3 Varnost igrač 

 

DIN 68861 – Teil 1 odpornost na kemične snovi  

 

Sestava je brez: 

strupenih težkih snovi, halogeniranih 
oglijikovodikov (CKW, FCKW), 
polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + 
PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida. 

     

Obdelava   Ostale informacije  

 

 

 

Brizganje s pištolo na lonček 

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar 

Nasvet: 
Za problematične vrste lesa priporočamo uporabo temeljnega 
laka HD-PUR-SPERRGRUND 611-0000 MR 10:1 s trdilcem 
HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626.  

   

Tehnične informacije   

 

 

 

 

Št. Izdelka: 

 

629-0011-30LH 30 L embalaža 

629-0011-10LK 10 L embalaža 

629-0011-5LK 5 L embalaža 

 

 

Viskoznost:  25 Sek. DIN 4 

Trdilec: HD-PUR-TURBO-HÄRTER 600-0800 

Mešalno Razmerje: 2:1 (Lak /Trdilec) 

Odprti čas: 4 ure 

Sušenje: po 30 - 40 min prašno suho 

 Po 24 urah brušenje 

Količina nanosa: 120 g / m²  

Skladiščenje: 

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev. 
 

Rentzsch-QS


