FIȘĂ TEHNICĂ
CANTURI EGGER ABS, ADECVATE PENTRU VOPSIRE

„Canturile care permit vopsirea” diferă de canturile EGGER ABS convenționale numai în ceea ce privește suprafața. Prelucrare a
canturilor pretabile pentru vopsire este simplă atât în sisteme cu flux continuu, cât și în centre de prelucrare. În ceea ce privește
prelucrarea, țineți cont de Instrucțiunile de prelucrare pentru canturi EGGER ABS.
De obicei nu este necesară grunduirea sau sablarea prealabilă a canturilor, însă acestea nu trebuie să prezinte urme de praf și
impurități. Utilizarea de agenți convenționali de separare, răcire sau curățare creează probleme de aderență în etapa de vopsire.
Canturile EGGER se pretează deosebit de bine pentru vopsire, însă numeroase vopsele pe bază de apă au și o aderență foarte bună.
Pentru vopselele pe bază de apă cu 1 componentă sunt necesare coordonarea cu producătorul de vopsea și testări în condițiile locale.
Următoarele combinații oferă rezultate pozitive la combinarea cu stratul de grunduire EG GER:
Producător de vopsea
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstr. 22
A-6130 Schwaz
info@adler-lacke.com
www.adler-lacke.com
Akzo Nobel Wood Coatings GmbH
Geschäftsbereich Zweihorn
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
zweihorn@akzonobel.com
www.zweihorn.com
Sherwin-Williams ARTI GmbH
Paul-Gerhard-Str. 31
42389 Wuppertal
Office@arti.de
www.arti.de
Hesse GmbH & Co.KG
Warendorfer Straße 21
59075 Hamm
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.de
Jordan Lacke GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
info@ jordanlacke.de
www.jordanlacke.de
Producător de vopsea
Plantag Coatings GmbH
Plantagenweg 34 - 38
32758 Detmold
info@plantag.de
www.plantag.de
Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Löningen
Info@remmers.de
www.remmers.de
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Lackfabrik Votteler GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Str. 97/102
D-70825 Korntal-Münchingen
d.info@votteler.com
www.votteler.de



Țineți cont de informațiile
furnizate de către
producătorul de vopsea

Recomandăm curățarea stratului de grunduire EGGER și a canturilor EGGER ABS prin sablare înainte de vopsire. Fișa tehnică
"TM EGGER EURODEKOR E1 GFE" oferă mai multe informații despre plăcile laminate.

Această broșură tehnică a fost atent elaborată pe baza celor mai bune cunoștințe disponibile. Informațiile furnizate se bazează pe experiență practică și pe teste interne și reflectă
starea actuală a cunoștințelor noastre. Scopul este pur informativ și nu constituie o garanție din punctul de vedere al proprietățil or produsului sau al caracterului adecvat al acestuia
pentru utilizări specifice. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice greșeli, er ori în standarde sau greșeli de tipar. Mai mult, dezvoltarea continuă a canturilor EGGER, precum și
modificarea standardelor și a documentelor publice pot avea ca rezultat modificări de natură tehnică. Această fișă tehnică nu reprezintă o instrucțiune de utilizare și nu este un

Supus modificărilor tehnice și greșelilor de tipar.
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document cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Se aplică Termenii și Condițiile noastre generale.
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