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Lakiery przemysłowe 

 

LACK– UND KUNSTSTOFF– CHEMIE GMBH 

WIEREGEN-D154R 
2K-PUR-HS Gruntoemalia, szybkoschnąca  

 

  

Dodatkowe wskazówki dotyczące aplikacji i schnięcia 
 

 
WIEREGEN-D154R wykazuje dzięki bardzo szybkiemu procesowi utwardzania specyficzną 
zależność stopnia połysku od warunków otoczenia, warunków procesu przy aplikacji                            
i utwardzaniu.  
 
Jeżeli na pojedyńcze elementy względnie komponenty przed montażem maszyn/aparatów 
będzie nanoszona powłoka WIEREGEN-D154R, zaleca się wziąć pod uwagę poniższe 
wskazówki, żeby uniknąć wizualnych różnic w połysku między pojedyńczymi elementami.  
 
Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których elementy są malowane i proces utwardzania 
powłoki następuje w różnych miejscach produkcji i/lub u różnych dostawców.     
 
Metody aplikacji 
 
 

1.) Podane w karcie technicznej rozpuszczalniki, stosunek mieszania i utwardzacz DX-54R 
muszą być zachowane. 
 

2.) Zgodnie z danymi w karcie technicznej i podanymi warunkami aplikacji                
WIEREGEN-D154R jest tak przygotowany do natryskiwania, że nie jest wymagane 
dodawanie rozpuszczalnika.  
 

           Jeżeli w wyjątkowych przypadkach konieczne jest dodawanie rozpuszczalnika, należy  
           go dodać maksymalnie do 3 %. 

  
3.) Dla uzyskania jednolitego połysku zalecamy utrzymanie opisanych w karcie technicznej 

optymalnych warunków otoczenia. Należy unikać odstępstw od zaleceń zawartych                 
w karcie technicznej. 

 
4.) WIEREGEN-D154R utwardza się bardzo szybko już w temperaturze pokojowej.                   

W porównaniu do konwencjonalnych produktów można często zrezygnować                         
z przyspieszonego schnięcia, które jest drogie i pochłania wiele energii.   
 

5.) Jeżeli w wyjątkowych przypadkach np. z technicznego punktu widzenia, wymagane jest 
zastosowanie suszenia w piecu pojedyńczych elementów, muszą one koniecznie 
odparować przez co najmniej 30 minut przy temperaturze pokojowej przed 
wstawieniem ich do pieca. To pozwoli uniknąć różnic w połysku lakierowanych 
elementów. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powyższe dane odpowiadają naszym ostatnim doświadczeniom. Nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktu                                
i za rady naszych pracowników. Nasi pracownicy, jako doradcy, udzielają tylko niewiążących rad. Nadzór budowlany, przestrzeganie wytycznych 
dotyczących właściwego zastosowania produktu i uwzględnienie przyjętych norm technicznych leżą wyłącznie w gestii Użytkownika produktu, również 
wtedy, jeżeli nasi pracownicy są obecni przy aplikacji. Wskutek rozwoju technicznego mogą nastąpić zmiany. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja 
karty technicznej. 

 


