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UV STONE
kod N° M415011 

OPIS

Matowy lakier UV dający szorstki efekt. 

PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajność produktu przy parametrach siatki 
77 włókien/cm to 35 m2/Kg. 

ZASTOSOWANIE

UV STONE to lakier UV z chropowatym efektem (jak np. 
surowy kamień albo piasek). 

Produkt może być stosowany w druku na papierze, 
kartonie, PCV, ABS, PET, PES, PS, PC, PMMA i PETG. 

CHARAKTERYSTYKA

• Wspaniała przezroczystość

• Matowe wykończenie

• Duża odporność na zarysowania 
• Świetna elastyczność

• Gotowy do użycia
• Dobra szybkość utwardzania

METODY ZASTOSOWANIA

Wstrząsnąć przed użyciem.

Produktu UV STONE używać przy parametrach siatki od 43 
do 77 włókien/cm.. 

Suszyć przy pomocy lamp UV o mocy 120W z prędkością 
przesuwu 15m/minutę. 

Lakier  można rozcieńczyć dodając do 5% produktu 
REACTIVE THINNER 100.900. 
Reaktywność lakieru można zwiększyć dodając max 
5% produktu  PHOTOINITIATOR 100.978 lub 
100.979. 

Do przygotowania siatek zalecamy użycia odpornej na
rozpuszczalniki emulsji, np. ZERO-IN DUAL SV PLUS.

OPAKOWANIA

M415011 UV STONE jest dostępny w opakowaniach 1kg.

TERMIN PRZYDATNOŚCI

Produkt należy przechowywać w ciemnym miejscu, w 
oryginalnie zaplombowanym opakowaniu w temperaturze 
ok. 20-25°C. Jeśli produkt jest przechowywany zgodnie z
zaleceniami, to jest ważny conajmniej 1 rok

WAŻNE

Informacje podane w tej specyfikacji technicznej nie są 
wyczerpujące i każda osoba używająca produktu do innych
celów niż zalecane w tej karcie, bez uprzedniego uzyskania 
pisemnego potwierdzenia z naszej strony dotyczącego 
adekwatności produktu do zamierzonego celu, robi to na 
własne ryzyko.
Chociaż dokładamy wszelkich starań, by wszystkie porady 
udzielane na temat produktu były poprawne, nie mamy 
wpływu ani na jakość, ani na stan powierzchni i wiele 
innych czynników wpływających na użytkowanie i zastosowanie 
produktu.
Dlatego też, jeżeli nie zgadzają się na piśmie do tego, nie 
przyjmuje żadnej odpowiedzialności lub wyniknie z 
działania produktu ani za jakąkolwiek stratę lub szkodę
wynikającą z korzystania z produktu.
Informacje zawarte w tej specyfikacji podlegają od czasu 
do czasu zmianom w świetle nowych doświadczeń i naszej
polityki ciągłego rozwoju produktu. experience and 


