
 

 
 

  
          
 

Update 02/08/13 
 
 

HYDROPUR 
Watergedragen 2K polyurethaan aflak 

 
DEFINITIE Watergedragen polyurethaan aflak op basis van acrylaatharsen 

verhard door isocyanaten. Deze wordt aanbevolen voor de 
bescherming van ferro metalen en allerhande legeringen 
onderhevig aan een agressieve chemische omgeving (zuur, base, 
zouten, olie, thinners, petroleum derivaten) en zware 
weersomstandigheden.  
 

TOEPASSINGEN *Roestwerende bescherming van metalen gebinten en metalen 
constructies in de industrie.  
*Aanbevolen voor de bescherming van landbouwmachines, 
loopbruggen, metalen gebinten, kunstwerken, enz. …. 
*Kan ook gebruikt worden voor de verfraaiing van muren en 
vloeren in cement en beton. 
*Wordt toegepast op ferro metalen, electro verzinkt staal, 
gegalvaniseerd staal, aluminium… allen degelijk voorbereid. 
 

VOORBEREIDING VAN DE 
ONDERGRONDEN 

*Op Ferro metalen: ontvetten, zand- of gritstralen.  
1 tot 3 lagen van een van de volgende producten aanbrengen:  
Pr imaire époxy hydro of  2K PU Hydro fond, gevolgd 
door 1 tot  3 lagen HYDROPUR (di t  in funct ie van de 
gewenste ant icorrossie c lassi f icat ie)  
*Op gegalvaniseerd staal of aluminium. Breng 2KPU Hydro fond 
(40 microns droog) en vervolgens 1 tot 3 lagen HYDROPUR 
*Op plastic: rechtstreeks aanbrengen, hechtingstest eerst 
uitvoeren. 
*Op beton: eerste laag verdunnen (Max. 10 %) vervolgens 1 tot 3 
lagen onverdund aanbrengen. 
De ondergrond voorbereiden volgens de regels van de kunst 
(raadpleeg eventueel onze technische diensten) 
 

MISE EN OEUVRE Giet component B: harder 2KPU HYDRO L-18875 in component A 
(gekleurde base).  
Mengverhouding CA/CB: 2li CA voor 0.53L harder 2KPU 
HYDRO 
 L-18875 (andere verpakking op aanvraag) 
Roeren tot een homogene brei. Op viscositeit brengen in functie 
van de gekozen verwerking. 15 minuten laten indikken. 
 

VERWERKINGS 
GEGEVENS 

 
 

  
Uitzicht 

Droog stofgehalte 
Densiteit van het mengsel 

(com. A+B) 
Droging bij 20°C, 60% HR 

 en 40 µm droog 
Potlife 

Theoretisch Rendement 
 

  
Strak, glanzend of gesatineerd 
59 ± 1 % (46 % in volume) 
1.25 
THIXOTROOP  
Stofvrij: 2 uren 
Droog voor aanraking: 3 uren 
90 minuten 
(10 ± 1,0) m²/kg bij 40 µm droog op vlak ondergrond 
De droging kan versneld worden door stoken tot 60°. Vraag 
eventueel advies van de technische dienst 
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VERWERKING Materiaal Verdunning 
  Kwast Tussen 0 en 5 % water 
 Rol  
 Pneumatisch spuitpistool Tussen 0 en 5 % water 
  airless  
 
 
AANBEVELINGEN OPTIMALE VERWERKING: 

*De oppervlaktetemperatuur en de omgevingstemperatuur moeten 
schommelen tussen de 5°C en de 35°C. 
*Ondergrond moet vrij zijn van condensvocht: de temperatuur van de 
ondergrond moet minstens 3°C hoger liggen dan het dauwpunt. 
*Relatieve vochtigheid lager dan 75 %. 
 
Niet meer dan 40 tot 50 µm aanbrengen om de verharding van de 
film niet te vertragen en om geen oppervlaktefouten te hebben. 
  

KLEUREN RAL 

OVERSCHILDEREN Met zichzelf na 24 uren droogtijd. De droging kan versneld worden 
door te moffelen gedurende 90 minuten op 60°C  na 30 minuten 
uitdamptijd. 
 

 
VERPAKKINGEN   Component A : gekleurde base : 2.00 Li      
   Component B : harder PU HYDRO  

  L-18875 : 0.530 Li 
     

       
BEWARING 1jaar in de originele ongeopende verpakking. 

Bewaren in een droog en goed geventileerd lakaal bij temperaturen 
die schommelen tussen de + 5 en + 35°C. 
 

HYGIENE EN VEILIGHEID 
 
VOC WAARDEN 

Zie onze MSDS 
 
Component A + Component B = 32g/l 

 
 
 
 
 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de 
laatste editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een 
aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 
 


