
Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: Lakier poliuretanowy - do drewna, bezbarwny

Roztwór żywicy poliuretanowej w mieszaninie rozpuszczalników organicznych.

Opis produktu:

Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy, nie zmienia barwy drewna, nie wymaga wcześniejszego użycia specjalnego lakieru podkładowego. 
Dzięki wysokiej wydajności i bardzo dobrym właściwościom aplikacyjnym jest idealny do lakierowania dużych powierzchni. Uzyskana 
powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem, twardością i odpornością na ścieranie.

Sposób użycia:

1. Przygotowanie podłoża:
    Lakierowane powierzchnie muszą być czyste, suche, zwarte, odtłuszczone, gładko oszlifowane, odpylone i pozbawione 
    nalotów organicznych. Należy całkowicie usunąć powłoki farb oraz resztki starej, uszkodzonej bądź złuszczającej się 
    powłoki lakieru, lakierobejcy, a także pozostałości past woskowych i środków nabłyszczających. Nie należy malować 
    przed całkowitym wyschnięciem powierzchni (nie można nanosić lakieru na drewno mokre). Uszkodzenia powierzchni 
    drewnianych należy wypełnić "Masą do drewna - akrylową"  DRAGON, a następnie wygładzić.
2. Narzędzia: 
    Lakier nanosić płaskim, szerokim pędzlem o miękkim, długim, naturalnym włosiu lub wałkiem przeznaczonym do lakierów 
    poliuretanowych.
3. Temperatura podczas wykonywania prac:
    Prace wykonywać w temp. +15*C do +25*C (temp.powietrza, podłoża oraz lakierowanych elementów) przy względnej 
    wilgotności powietrza 40÷70%. W zależności od temperatury i wilgotności powietrza czas schnięcia i utwardzenia może 
    ulec zmianie. 
4. Zalecenia:
    Zarówno przed malowaniem jak i w trakcie lakier należy dokładnie wymieszać (nie dopuszczając do napowietrzenia 
    wyrobu). Nakładać cienkimi, równomiernymi warstwami, 2÷3 warstwy. Każdą kolejną warstwę nakładać po całkowitym 
    wyschnięciu poprzedniej (w odstępach ok. 12 godzinnych) i lekkim przeszlifowaniu drobnoziarnistym papierem ściernym  
    (nr 180÷240) oraz odpyleniu. Pełną odporność mechaniczną lakier uzyskuje po 3 dniach. 
5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:
    Narzędzia po pracy czyścić "Rozcieńczalnikiem do wyrobów poliuretanowych" DRAGON.
6. Rozcieńczanie: 
    Lakier jest sprzedawany w postaci gotowej do malowania i nie należy go dodatkowo rozcieńczać. 
7. Ograniczenia i uwagi: 
    Niedokładne usunięcie z pomieszczenia pyłu szlifierskiego jak i nakładanie zbyt grubych warstw lakieru może    
    powodować powstanie grudek i chropowatość powłoki. Niedokładne zeszlifowanie szpachli z powierzchni podłogi    
    (szpachla powinna zostać tylko w szparach i ubytkach), po nałożeniu lakieru może spowodować powstanie plam. Nie    
    można stosować lakieru do powierzchni nagrzewanych, z tworzyw sztucznych oraz powierzchni oliwionych
    i impregnowanych woskiem. W przypadku nakładania na powierzchnie wcześniej lakierowane, bejcowane, woskowane, 
    oraz na deski parkietowe fabrycznie lakierowane itp., należy wykonać próbę. Niska temperatura oraz obniżona wilgotność 
    wydłuża czas schnięcia.

Pozostałe informacje:

ZN-15L-LKLOkres ważności: Norma:2 lata

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do malowania elementów drewnianych tj. podłogi, boazerie, balustrady, drzwi, listwy dekoracyjne, cokoły. Może być 
nakładany na drewno, które było już lakierowane lub bejcowane, po uprzednim dokładnym przygotowaniu powierzchni i wykonaniu próby. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości:  

Kolor - bezbarwny;
Gęstość - 0,95 kg/L;
Wygląd powłoki -  wysoki połysk;
Konsystencja - niskolepka ciecz;
Twardość względna - min. 0,5 (wahadło Koniga);
Ścieralność - min. 1,5 kg/µm;
Wydajność - 12-16 m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża, przy jednokrotnym malowaniu;
Czas schnięcia - ok. 12 h;
Rozpuszczalność -  ketony, estry, aromaty;

Kod kreskowy GramaturaKod Opakowanie

Ilość

Cecha w op. zb. w warstwie warstw na palecie

Gramatury, opakowania itp.

0.2 l5903649014795LD02 120 6 72012opak. metalowe lekkie

0.5 l5903649014801LD05 144 6 86424opak. metalowe lekkie

0.75 l5903649021083LD75 56 11 6168opak. metalowe lekkie

3 l5903649012548LD30 35 4 140-opak. metalowe lekkie

5 l5903649012555LD50 35 3 105-opak. metalowe lekkie
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Uwagi:

Warunki transportowania i przechowywania:
Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach +5*C do +30*C.
Chronić przed dziećmi.
Pozostałe uwagi:
Chronić przed dostępem wilgoci. W temperaturach ujemnych produkt ulega trwałemu uszkodzeniu. Po zakończeniu prac pomieszczenie 
należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Posiada atest PZH nr: HK/B/1610/01/2005
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