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Műszaki adatlap 

TU0100/N0 Semleges poliuretán alapozó 

Felhasználási terület: MDF termékek 

Felhasználás módja: szórópisztoly, öntőgép kis felületekhez 

Keverési eljárás: 

A komponens: 

B komponens (edző): 

hígító: 

súly szerint (kg)  térfogat szerint (l) 

TU0100/N0 100 100 

TH0793/00 30          35 

DT1150/00             30-35       50-70 

Technikai adatok: 

Szárazanyag tartalom (%): A komponens: 58 ± 1 

B komponens: 25 ± 1 

Fajsúly (kg/l): A komponens: 1,200 ± 0,030 

B komponens: 0,934 ± 0,030 

Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec): A komponens: 57 ± 5 

A + B: 25 ± 5 

Fazékidő: 180 perc 

Rétegek száma: max. 1 

Rétegek között eltelt idő: min. 20 – max. 240 perc 

Felhordott mennyiség (g/m
2
): min. 50 – max. 100 

Száradási idő (80 g/m
2
/20°C): porszáraz:       2 – 4 perc 

érintés száraz: 4 – 8 perc 

rakásolható:    10 – 16 perc 

Forszírozott szárítás (80 g/m
2
): előszárítás:                    2 perc 

50°C-os meleg levegő: 6 perc 

hűtés:                            2 perc 

Csiszolható (80 g/20°C): 15 perc 

Szavatossági idő (hónap): 36 

Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, 

használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az 

esetleges leülepedést. 

Általános utasítások: 

A TU0100/N0 rendkívül gyorsan száradó, félig átlátszó poliuretán alapozó, ami különösen 

alkalmas pigmentált poliuretán alapozók és poliészter rendszerek első rétegének, MDF 

felületeken csökkenti a felszívódást, így nem emeli az anyag rostját. 

A TU0100/N0 15 perc után kézzel csiszolható, különösen alkalmas öntött és őrölt MDF 

termékekre. Felülfesthető poliuretán és poliészter alapozóval tapadási problémák nélkül, még 

csiszolatlan felületen is. 
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Mivel a TU0100/N0 félig átlátszó megjelenésű (opálos), nem alkalmas színtelen 

rendszerekhez. 

Speciális utasítások: 

Hogy elkerülje, hogy a felület puha maradjon vagy megrepedjen, a TU0100/N0-t csak egy 

rétegben alkalmazza, és ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az előírt mennyiséget. 

Használat előtt alaposan keverje fel. 

Nyáron vagy trópusi melegben a DT1150/00 helyettesíthető egy lassabban száradó hígítóval, 

pl. DT1146/00-val. 




