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Dane te opierają się na doświadczeniu, za jej kompletność nie ponosimy odpowiedzialności.  
Kupujący dokonuje sprawdzenia produktu przed zastosowaniem w procesie produkcji, w celu oceny przydatności tego produktu. 
Wszelkie zmiany w procesie produkcji, warunki środowiskowe lub nieprzestrzeganie instrukcji może mieć negatywny wpływ na wyniki. 
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UVEHEL lakier podkładowy 
417121, 417122, 417126, 417127, 417128, 419290, 440160, 478262, RN46_04 

 
UV utwardzone powłoki nanoszone ne walcach 
 

OPIS PRODUKTU 
 

• Lakier bezbarwny na bazie: 
• - akrylowe oligomery i monomery 
• Charakteryzuje się: 
• - dobre szlifowanie 
• - dobra przejrzystość 
• Jest on stosowany jako podkład do lakierowania 

mebli. 

OBSZAR ZASTOSOWANIA 
 

• Stosowany jako powłoka podkładowa w systemie 
ochrony: 

• - płaskie powierzchnie fornirowane 
• - płaskie meble z drewna litego 
• - MDF 
• - płyty pilśniowe 
• - parkiet 

 ELEMENTY TOWARZYSZĄCE 
 
Rozcieńczalnik: 

 Rozcieńczalniki Helios Uwagi 

407647 THINNER 17 szybki rozcieńczalnik 

447721 UVEHEL thinner reaktywny rozcieńczalnik 

Środek czyszcz ący : 

 Środki czyszczące Helios Uwagi 

407615 THINNER A środek czyszczący do sprzętu 
aplikacyjnego 

 

DANE PRODUKTU 
 

Typ akrylowy UV 

Odcień bezbarwny 
 

Grubo ść warstwy 

Zalecana grubość warstwy do 
nanoszenia na walcach 

10 - 30 g/m² 

 
utwardzanie UV 

 Rodzaj lampy Moc (W/cm) Moc (mJ / cm 
2) 

Hg 80-120 min.500 

Do utwardzania lakieru bezbarwnego należy użyć lamp Hg, 
natomieast do utwardzania powłok pigmentowych należy użyć 
lamp Hg i Ga, w taki sposób aby na pierwszej pozycji 
zamontowana była lampa Ga do głębokiego utwardzania, a 
następnie Hg lampa do utwardzania powierzchniowego. 

Czasy i re żimy suszenia i / lub utwardzania zostan ą określone 
szczegółowo w procedurze technologicznej.  

Tabela 1: indywidualne wła ściwo ści poszczególnych produktów: 

  Indeks Lepko ść 
dostawcza 

Połysk (%) Substancja 
stała (%) 

Właściwo ści 

417121 UVEHEL basic lacquer DIN6 90 - 120 s  100 dobra rozlewność 

417122 UVEHEL basic lacquer DIN4 120 - 130 s  100 do stosowania z wałkiem 
rastrowym 

417126 UVEHEL basic lacquer DIN6 min. 300 s  100 dobra przejrzystość 

417127 UVEHEL basic lacquer DIN6 180 - 200 s  100 dobrze wyszlifować, dozowanie za 
pomocą pompy 

417128 UVEHEL basic lacquer DIN6 90 - 120 s  100 trudniejsze do szlifowania 

419290 UVEHEL  basic lacquer - matt DIN6 60 - 80 s  98 - 100 dodatkowo zmatowione. 

440160 UVEHEL primer DIN6 80 - 130 s  100 przystępna cena 

RN46_04 UVEHEL basic lacquer for parquet DIN6 100 - 130 s  100 podkład do obróbki  parkietu 

478262 UVEHEL basic lacquer 290 DIN6 60 - 80 s  100 dodatkowo zmatowione. 

Wartość lepkości odnosi się do temperatury 20 ° C. 



 

 

Dane te opierają się na doświadczeniu, za jej kompletność nie ponosimy odpowiedzialności.  
Kupujący dokonuje sprawdzenia produktu przed zastosowaniem w procesie produkcji, w celu oceny przydatności tego produktu. 
Wszelkie zmiany w procesie produkcji, warunki środowiskowe lub nieprzestrzeganie instrukcji może mieć negatywny wpływ na wyniki. 
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 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
• Podłoże musi być suche, czyste, bez 

pozostałości kleju, kurzu i innych 
zanieczyszczeń. 

 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
 WARUNKI PRACY 

 WARUNKI PRACY 
• Podłoże i powłoka musi być przed użyciem 

doprowadzona do temperatury pokojowej 
(powyżej 15 ° C). 

 WARUNKI PRACY 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
• Przed użyciem powłoki dokładnie ją wymieszaj. 
• Lepkość dostawcza jest lepkością roboczą. 
• Jest on stosowany bezpośrednio do 

wyszlifowanych naturalnych lub barwionych 
powierzchni. 

• Zalecamy szlifowanie P 150-180. 
• Dla osiągnięcia wystarczającej przyczepności 

zalecamy szlifowanie międzywarstwowe 
powierzchni przed nałożeniem kolejnej warstwy i 
/ lub ostatniej warstwy. 

• Zalecamy szlifowanie P 280-320. 
• Układanie elementów jest możliwe natychmiast 

po utrwaleniu  UV. 

 

NAKŁĄDANIE NA WALCACH 

 

Rozcieńczanie: w razie potrzeby maks. 5 % 

Rozcieńczalnik: 407647 THINNER 17 
447721 UVEHEL thinner 
Ilość dodanego rozcieńczalnika zależy od 
temperatury powłok. Podane dane odnoszą 
się do temperatury powłoki  20 ° C. 

Walec: gładki/ rastowy wałek 

patrz Tabela 1-indywidualne właściwości poszczególnych 
produktów 

 

 SYSTEMY POWŁOK  
 

• Zaleca dalszą obróbkę z: 
• UVEHEL powłoki 
• powłoki UVEHEL AQUA 
• powłoki HIDROHEL 
• powłoki HELIODUR 
• W celu stosowania innych powłok, skonsultować 

się z serwisem technicznym. 
 
PRZECHOWYWANIE 

• 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu, w temperaturze do + 35 ° C. 

• Ochrona przed bezpośrednim światłem 
słonecznym. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

• Patrz Karta Charakterystyki Substancji 
niebezpiecznej oraz etykieta wyrobu. 

UWAGI 
UWAGI 

• Na prośbę wystawiamy dla każdej partii produktu 
odpowiednie świadectwo kontroli jakości 
wszystkich danych kontrolnych. 

• Dane techniczne są wynikiem wiedzy, w oparciu 
o badania laboratoryjne i doświadczenia 
praktyczne. W przypadku stosowania powłok 
poza naszą kontrolą nie możemy przejąć 
odpowiedzialności i gwarancji za jej jakość. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez 
uprzedzenia. 

• Dane techniczne są zapisywane jako podstawa 
do stosowania wysokiej jakości materiałów. Dla 
każdego odchylenia od podanych parametrów, 
procedura technologiczna dla każdego 
użytkownika powłok jest napisana w odniesieniu 
do możliwości zastosowania. Procedura 
technologiczna jest napisana przez technika 
aplikacji - instruktora i technologa 
poszczególnych działów. 

• System jakości ISO 9001. 
 


