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Výdatnosť
10m2 z 1L

LAK VODOURIEDITEĽNÝ – VIACVRSTVOVÝ
je akrylový produkt s tixotropnými vlastnosťami a veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu. Vďaka svojim
vlastnostiam je vhodný na nanášanie striekaním, ručné nanášanie štetcom alebo valčekom. Vykazuje vynikajúcu mechanickú a chemickú odolnosť.
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Na čo?
Určené na dekoratívne a ochranné lakovanie drevených povrchov a povrchov na báze dreva v interiéri, ako sú: nábytok, dvere, stenové
panely. Je vhodný aj na lakovanie hračiek a dekoratívnych prvkov.
Príprava podkladu:
• Drevené (surové) povrchy, ktoré sa majú lakovať, by mali byť čisté, správne brúsené brúsnym papierom 150 - 220 (v závislosti od
druhu dreva) a bez prachu a škvŕn od živice.
• Podklad už predtým (dávnejšie )natretý farbou by sa mal zdrsniť brúsnym papierom, aby sa zvýšila priľnavosť laku, dôkladne sa
odstránil prach a potom sa lak nanáša.
• Ak chcete natrieť predtým zafarbený povrch (súčasť procesu : náter farby + lak), neodporúča sa povrch brúsiť brúsnym papierom pred
lakovaním, ale až po zaschnutí prvej vrstvy laku.
Príprava produktu:
PRED POUŽITÍM VÝROBKU Z BALENIA, POZORNE PREMIEŠAJTE CELÝ OBSAH. Lak je možné riediť vodou až do 5%..
Aplikácia:
• Matný lak * je možné nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním
• Lak s vysokým leskom ** je prispôsobený na nanášanie striekaním alebo valčekom.
Je potrebné naniesť najmenej dve vrstvy laku opatrným medzivrstvovým brúsením pomocou brúsneho papiera s zrnitosťou 220 až 320.
Dávajte pozor, aby ste lakovú vrstvu nebrúsili. To môže spôsobiť škvrny po nanesení vrchného náteru. VÝROBKY NEVCOLOURS
sú navzájom alej aj s inými kompatibilné , ale pri nanášaní laku na produkty iných výrobcov odporúčame skontrolovať vzájomnú toleranciu na vzorke s podkladom a skúšobným náterom. Získanie pozitívneho účinku určuje konečné použitie produktu. Maľovanie by sa
malo uskutočňovať pri teplote okolia od 15 ° C do 25 ° C. Výrobok nepoužívajte pri teplotách pod 15 ° C. Relatívne hodnoty vlhkosti
vzduchu optimálne pre aplikáciu laku sú 40-60%.
Suszenie: Natreté prvky sušte 3-4 hodiny pri teplote asi 20 ° C - 25 ° C.
PRED POUŽITÍM VÝROBKU Z BALENIA JE POTREBNÉ HO DÔKLADNE MECHANICKY PREMIEŠAŤ (MIEŠADLOM).

Odporúčané
použitie na
nábytok a
detské hračky

Umývanie náradia: Vodou ihneď po dokončení procesu nanášania.
Krytie: 10 m2 z 1 l s jedným krytím.
Záruka: 12 mesiacov od dátumu výroby (v neotvorených nádobách).
Preprava: V dobre uzavretých obaloch pri teplotách medzi 5 ° C a 30 ° C. CHRÁNIŤ PRED MRAZOM.

