
 

            
 

HW 260 T 
Strat de sigilare cu aspect lucios  

  
••  FFăărrăă  ssoollvveennţţii  
••  DDiilluuaabbiill  ccuu  aappaa  
••  UUttiilliizzaarree  uunniivveerrssaallăă  
••  LLaacc  ttrraannssppaarreenntt  aannttiiggrraaffiittttii  
 

HW 260 T este un lac transparent din 

poliuretani cu aspect lucios, care este 

diluabil cu apă şi nu conţine solvenţi. 

 
 
Proprietăţi 

 

 
• Protecţie durabilă antigrafitti şi 

pentru restaurarea betonului  

• Aderenţă foarte bună şi 

adaptabilitate la condiţiile fizice din 

construcţii 

• Permite difuzia vaporilor şi  

pătrunderea aerului 

• Rezistenţă bună la solvenţi şi 

substanţe chimice 

• Conţine stabilizatori UV moderni 

• Durabilitate şi elasticitate foarte 

bune 

• Foarte rezistent la uzură 

 

HW 260 AGT, strat protector durabil 

antigrafitti, îndeplineşte cerinţele sistemului 

de protecţie OSC ale Directivei Germane 

pentru oţel-beton. 

 
 
 
 
 

Domenii de utilizare 
 
 

Se utilizează ca protecţie îndelungată pentru 

suprafeţe din lemn, beton, piatră decorativă, tencuială 

sau metal şi împotriva spray-urilor grafitti şi a poluării 

mediului. 

 

Caracteristici tehnice 

Culoare transparent 

Raport de amestecare                    3:1 
Densitate                               1,1 g/cm3 
Vâscozitate la 200C                         cca. 250 -  400 mPas 

Timp de punere în operă        3 ore 
Temperatura minimă de punere 
în operă 

8 ° C 

Consumul de material                    100 – 350 g/m3  

Întărit complet 100%                        7 zile 
Ambalare   12 şi 16  kg 

Depozitare   
la loc uscat şi ferit de 
îngheţ timp de 1 an, în 
ambalajul original 

GGVS/ADR:  
Componenta A răşina                     Nu prezintă pericol 
Componenta B întăritor                   
Regulament privind lichidele combustibile: 
Componenta A răşina                      
Componenta B întăritor                   
Regulament privind transportul materialelor: 
Componenta A răşina                      
Componenta B întăritor                  iritant, conţine isocinate  



 

 S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L. 
Birouri: Str. Ştirbei Vodă 95, Bl. 25B, Sc. A, Ap.13, 010118 – Bucureşti -1; Tel/Fax: +40-21-637 35 45; Tel: +40 724 324 114;
Tel: +40 744 324 114; E-mail: solaron@solaron.ro; Website: www.solaron.ro; Depozit: Str. Rudeni 2, Com. Chitila, Ilfov.

                                                                                HHWW  226600  TT  SSttrraatt  ddee  ssiiggiillaarree    ccuu  aassppeecctt  lluucciiooss

 Amestecul: 
Componenta A şi componenta B se amestecă 

foarte bine cu un agitator cu o rotaţie lentă de 

maxim 300 U/min., timp de cel puţin 2 minute.  

După  10 minute de la amestecare este posibilă 

diluarea amestecului cu apă (max. 10 %) sau 

punerea acestuia în operă. 

 

Stratul suport: 
Stratul suport trebuie să fie stabil, portant, uscat 

şi fără urme de praf sau grăsimi. Suprafaţa 

trebuie prelucrată în prealabil (de exemplu o 

şlefuire) sau pentru suprafeţele ce au un strat 

de acoperire este necesar un strat amorsă. 

Temperatura stratului suport: 8°C – 25°C. 

 

Aplicare: 
Aplicarea se realizează cu trafaletul (rola) sau 

cu pistolul de stropire. Consumul de material 

este de cca. 100 – 350 g/m2, pentru 1-2 treceri. 

Efectul protecţiei antigrafitti se obţine garantat 

după o săptămână. 

Timpul de aşteptare între etapele de lucru 

trebuie să fie de maxim 12 ore. (după aceasta 

primul strat trebuie să fie şlefuit). În timpul 

uscării suprafaţa proaspăt acoperită trebuie 

protejată de factori externi. 

 

 
Îndepărtarea grafitti – ului: 
Petele normale se pot îndepărta cu apă. Grafitti 

– urile se pot curăţa uşor şi fără să lase urme cu 

produsul de curăţat HW GR. Alte lucrări 

ulterioare după aplicarea HW 260 T nu sunt 

necesare. Îndepărtarea grafitti –ului se poate 

repeta după preferinţă. 

 

 
Comportamentul fiziologic şi măsuri de 
protecţia muncii 
În stare întărită,  HW 260 T nu prezintă nici un fel 

de pericol. Trebuie luate în consideraţie   şi 

măsurile de protecţie a muncii şi regulamentul 

referitor la reciclare din foile de instrucţiuni. 

 

Curăţirea sculelor: 
Sculele  şi maşinile se curăţă cu atenţie după 

fiecare ciclu de lucru cu produsul de curăţat HW-

N. 
 

 


