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COATINGS

>  Rozcieńczalniki PUR

>  Rozcieńczalniki nitro 

>  Rozcieńczalniki do bejc  

>  Rozcieńczalniki Proterra

>  Rozcieńczalniki 
   czyszczące

Rozcieńczalniki

Wybór właściwego rozcieńczalnika 
ma decydujące znaczenie dla  
satysfakcjonujących rezultatów  
lakierowania. 
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ROZCIEŃCZALNIKI

Dostępne są rozcieńczalniki o zróżnicowanym składzie, przeznaczone do różnych zastoso-
wań. Wybór właściwego rozcieńczalnika ma decydujące znaczenie dla satysfakcjonujących  
rezultatów lakierowania. Grupując je ze względu na zastosowanie, uzyskujemy rozcieńczal-
niki do regulacji lepkości lakieru oraz rozcieńczalniki do czyszczenia urządzeń (rozcieńczal-
niki czyszczące). Oprócz tego istnieją rozpuszczalniki szybko parujące i wolno parujące oraz  
mocno rozpuszczające i słabo rozpuszczające. Aby uprościć wybór prawidłowego  
rozcieńczalnika, w tej broszurze zamieściliśmy przegląd asortymentu wraz z najważniejszymi 
właściwościami.  

Szybkość parowania
Rozcieńczalnik jest często mieszaniną różnych związków rozpuszczających. Szybkość parowania rozcieńczal-
nika zależy od rozpuszczalników zastosowanych w składzie produktu. Każdy rozpuszczalnik charakteryzuje 
się określoną prędkością parowania, która jest wskazywana jako liczba/współczynnik. Ten parametr wyznacza  
proporcję z najszybciej parującym rozpuszczalnikiem, czyli eterem. Rozpuszczalnik o szybkości parowania z 
cyferką 2 oznacza, że do odparowania potrzebny będzie dwa razy dłuższy okres czasu, niż okres odparo-
wania identycznej ilości eteru w takich samych warunkach (temperatura, wilgotność powietrza i cyrkulacja  
powietrza).

Siła rozpuszczania
Siła rozpuszczania wskazuje, na ile efektywnie rozcieńczalnik może rozpuszczać spoiwo lakieru. Można to 
wywnioskować na podstawie ilości rozcieńczalnika potrzebnego do rozcieńczenia lakieru. W przypadku  
rozpuszczalnika o dużej sile rozpuszczania potrzebna będzie mniejsza ilość, a w przypadku niskiej siły  
rozpuszczania – znacznie większa ilość rozpuszczalnika, aby rozcieńczyć określoną, identyczną ilość lakieru. 
Dobry rozcieńczalnik czyszczący zawiera rozpuszczalniki o dużej sile rozpuszczania, aby rozpuścić zaschnięte 
pozostałości lakieru, umożliwiając ich usunięcie. Obecnie istnieje wiele różnych rodzajów spoiw, dla których 
należy dobrać odpowiedni rodzaj rozcieńczalnika.

  bardzo szybko  Współczynnik odparowania  <  5
  szybko  Współczynnik odparowania   5  - 10
  średnio  Współczynnik odparowania   10 - 35
  wolno  Współczynnik odparowania   35 - 50
  bardzo wolno  Współczynnik odparowania   > 50

Podstawowy podział szybkości parowania tworzy pięć grup:
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ROZCIEŃCZALNIKI

Kombinacja rozpuszczalników nadaje rozcieńczalnikowi określoną charakterystykę i tym samym wyznacza  
jego obszar zastosowań.

Aromaty
Aromaty (związki aromatyczne) to związki, które pierwotnie były stosowane w wielu rozcieńczalnikach.  
Jednak na całym świecie występuje tendencja do ograniczania stosowania aromatów.

Jeszcze więcej rozcieńczalników
Oprócz „zwykłych” rozcieńczalników, opisanych w niniejszej broszurze, istnieje wiele innych rozcieńczal-
ników specjalnych, które w asortymencie Hesse są przeznaczone do bardzo specyficznych zastosowań. Jeśli  
w niniejszej publikacji nie znajdziesz rozcieńczalnika pasującego do Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami  
poprzez przedstawiciela Hesse lub za pośrednictwem strony internetowej (www.hesse-lignal.de/Service).

Rozcieńczalniki nitro
Rozcieńczalniki odpowiednie do rozcieńczania lakierów nitro (NC):

NV 3917 Bardzo szybko parujący rozcieńczalnik nitro *

NV 3990 Szybko parujący rozcieńczalnik standardowy *

NV 3900 Uniwersalny średnio szybko parujący rozcieńczalnik

NV 3999 Wolno parujący rozcieńczalnik *

ZD 3936 Opóźniacz nitro *

DV 4991 Bardzo szybko parujący rozcieńczalnik *

DV 4900 Uniwersalny szybko parujący rozcieńczalnik

DV 4994 Średnio szybko parujący rozcieńczalnik standardowy *

DV 4935 Średnio szybko parujący rozcieńczalnik, nieco dłużej niż DV 4994

DV 4909 Opóźniacz standardowy

DV 4981 Bardzo wolno parujący rozcieńczalnik *

Rozcieńczalniki PUR
Rozcieńczalniki odpowiednie do rozcieńczania lakierów PUR:

Rozcieńczalniki do bejc
Rozcieńczalniki odpowiednie do rozcieńczania bejc na bazie rozpuszczalnika:

CV 584 Bardzo szybko parujący rozcieńczalnik do bejc * 

CV 501 Szybko parujący rozcieńczalnik do bejc *

CV 553 Standardowy średnio szybko parujący rozcieńczalnik do bejc *

CV 555 Opóźniacz do bejc *

Rozcieńczalniki Proterra
Rozcieńczalniki odpowiednie do rozcieńczania olejów Proterra i Hesse:

GV 1701 Szybko parujący rozcieńczalnik do Proterra Resit *

OV 1200 Bardzo wolno parujący rozcieńczalnik do olejów Proterra i Hesse *

* nie zawiera związków aromatycznych
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ROZCIEŃCZALNIKI CZYSZCZĄCE

RV 1 Rozcieńczalnik płuczący do czyszczenia urządzeń

ZD 82 Bardzo szybko parujący rozcieńczalnik czyszczący o dużej sile  
rozpuszczania *

HV 6917 Rozcieńczalnik czyszczący do czyszczenia urządzeń do lakierów Hydro *

UV 7100 Rozcieńczalnik do czyszczenia walców do lakierów UV *

UV 7572 Środek czyszczący do instalacji do produktów dwuskładnikowych *

HV 6904 Rozpuszczalnik płuczący do przejścia z lakierów HYDRO na  
rozpuszczalnikowe lub odwrotnie *

UV 7111 Rozcieńczalnik do czyszczenia promienników UV *

Środki do czyszczenia urządzeń:

HY 6998 Standardowy środek czyszczący do taśm *

HY 6999 Środek czyszczący do mocno zabrudzonych taśm *

Środki czyszczące do taśm:

ZD 101 Rozcieńczalnik czyszczący do czyszczenia szkła *

HS 6601 Środek czyszczący Hydro do szkła *

Środki czyszczące do szkła:

OS 5600 Uniwersalny środek do czyszczenia i stosowania w instalacjach  
mieszalnikowych do past *

CV 555 Środek czyszczący do instalacji mieszalnikowych do past  
rozpuszczalnikowych, nieco szybszy niż OS 5600 *

Środki czyszczące do instalacji mieszalnikowych do past:

COATINGS

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
59075 Hamm – Germany

Tel.: + 49 2381 96300
Fax: + 49 2381 963849
E-mail: info@hesse-lignal.de

* nie zawiera związków aromatycznych


