40-872-XXXX Aplexol Hardwax Ease Color
Versie 161116

:

Hoogwaardige houtveredeling, als oliewascombinatie van
nagenoeg natuurlijke grondstoffen zoals plantaardige oliën
en wax componenten.

Voornaamste kenmerken

:

-

Toepassing

:

- toepassing met name in de houten meubelindustrie,
interieurbouw, trappen en vloeren ( in 2 of 3 laag
systeem).

Kleur(en)

:

In 9 standaard kleuren Tree Bark, Autumn Storm, Morning
Dove, Frosted White, Cloudy White, Moss Tide, Deep
Earth, City Shadow en Warm Oak. Overige kleuren op
aanvraag , in te kleuren met de standaard HDL
Mengpasta’s 40-3650, met uitzondering van wit (hiervoor
kan de 40-3650-9901 toegepast worden).

mooie matte uitstraling
goede slijtvastheid
geringe filmvorming
goede hechting
gemakkelijk verwerkbaar, speciaal ingesteld voor
handverwerking
- hoog vaste stofgehalte

Technische gegevens bij 20C en 55% R.V.
Droging

:

na ca.3-5 uren droging – schuurbaar (korrel 280-320) *
* e.e.a is afhankelijk van temperatuur en
luchtverplaatsing

Hechting

:

goed

Vlampunt

:

35°C

Verwerking

:

Kwast, roller, doek

Verwerkingscondities

:

object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18C en
een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%.
Zorg voor voldoende luchtcirculatie. Na gebruik de
verpakking goed sluiten, zodat er geen lucht bij kan
komen.

Aanbevolen laagdikte en
verwerking

Verdunning

:

:

Voor gebruik zeer goed omroeren.
Bij grofporig hout de Aplexol Hardwax Ease Color na
opbrengst goed in de nerf poetsen/navegen tot het
gewenste resultaat.
Opbrengst ca. 25-40 gr/m2 per laag.
Na 3-5 uren droging, voorzichtig opschuren en afwerken
met 1 laag Aplexol Hardwax Ease..
Wij adviseren bij exotische houtsoorten vooraf een proef
op te zetten om het gewenste resultaat te kunnen
beoordelen.
eventueel max 15% Aplexol Dry Slow 40- 9800-0011

Houdbaarheid

:

in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en
droge plaats tenminste 6 maanden.

Reiniging gereedschap

:

Aplexol Tool Purifier 40-980-0300

Veiligheidsaspecten

:

zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

VOS gehalte

:

Groep F: > 300 gram VOS per liter

Gevarenklasse (vervoer)

:

zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

Bijzonderheden

:

zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

Opmerking

:

Aplexol Hardwax Ease Color kan niet gelijktijdig met licht
ontvlambare materialen zoals NC lakken of NC lakbeitsen
verwerkt worden i.v.m. zelfontbranding.
Gebruikte doeken uithangen en laten drogen alvorens ze
af te voeren in de daarvoor geschikte container. (of
doeken onder water bewaren).

Onderhoud

:

voor regelmatig onderhoud speciaal voor trappen en
vloeren wordt Aplexol Multi Maintenance 40-870-0154
geadviseerd.

Eisen

:

het product voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in:
DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid).

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit
product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische
beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

