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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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HELIODUR PODKŁADOWY LAKIER HS 
454779 

 
2K Powłoka na bazie poliuretanu 
 

OPIS PRODUKTU 
 

• Dwuskładnikowa powłoka na bazie: 
• - spoiwo alkidowe 
• - rozpuszczalniki organiczne 

OBSZAR ZASTOSOWANIA 
 

• Stosowany jako powłoka podkładowa w systemie 
ochrony: 

• - płaskie powierzchnie fornirowane 
• - płaskie meble z drewna litego 
• - krzesła i galanteria drzewna 
• Nadaje się do malowania powierzchni pionowych. 

 ELEMENTY TOWARZYSZĄCE 
 
Rozcieńczalnik: 

 Rozcieńczalniki Helios Uwagi 

403851 HELIODUR thinner  

407648 HELIODUR thinner wolny rozcieńczalnik 

407650 HELIODUR thinner E rozcieńczalnik do natrysku 
elektrostatycznego 

Utwardzacz - składnik B: 

 Utwardzacze Helios Uwagi 

403375 HELIODUR hardener 75  

403733 HELIODUR hardener 33  

Pozostałe: 

OSTRZEŻENIE!  Utwardzacz reaguje z wilgocią powietrza, więc nie pozwól, aby 
pojemnik pozostał otwarty. 

 

DANE PRODUKTU 
 

Typ 2K-alkilo-izocyjanianu 

Gęsto ść 1,15 kg/l 

Lepko ść dostawcza DIN4 20°C 40 - 80 s 

Substancja stała (%) 57 - 61 % 

Wygląd ciecz 

Odcień bezbarwny 
 

Stosunek mieszania składnika A:B 

Wagowo 2 : 1  

Żywotność mieszanki A 
+ B przy 20 ° C 

min. 3 godziny 

Grubo ść warstwy 

Zalecana grubość warstwy 100 - 150 µm 

Suszenie 

Temperatura w 
pomieszczeniu 

 

suchy w dotyku 10 - 15 minut 

Suche nadające się do 
szlifowania 

min. 3 godziny 

Możliwe jest suszenie w tunelu w temperaturze max. 50 ° C. 
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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). 

• Optymalna temperatura w pomieszczeniu to 18 - 
23 ° C. 

 WARUNKI PRACY 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
• Przed użyciem powłoki dokładnie ją wymieszaj. 
• Rodzaj i ilość utwardzacza i rozcieńczalnika są 

określono w procesie technologicznym. 
• Powłokę nakłada się przez: 
• - natrysk powietrzny 
• - airmix natrysk 
• - airless natrysk 
• -natrysk elektrostatyczny 

 

NATRYSK 

 

Rozcieńczanie: 10 - 20 % 

Rozcieńczalnik: 403851 HELIODUR thinner 
407648 HELIODUR thinner 

 
Rozcieńczanie: 20 - 30 % 

Rozcieńczalnik: 407650 HELIODUR thinner E 

• Powłokę nakłada się na dobrze wyszlifowane 
powierzchnie naturalne lub barwione. 

• Zalecamy szlifowanie P 150-180. 

 SYSTEMY POWŁOK  
 

• Zaleca dalszą obróbkę z: 

• powłoki HELIODUR 
• W celu stosowania innych powłok, skonsultować 

się z serwisem technicznym. 
 
PRZECHOWYWANIE 

• Składnik A: 
• 24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 

opakowaniu, w temperaturze do + 35 ° C. 
• Składnik B: 
• 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 

opakowaniu w temperaturze do + 35 ° C. 
• Pomieszczenia magazynowe muszą być zgodne 

z przepisami o przechowywaniu substancji 
łatwopalnych. 

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. 

 


