ZÁKLADNÍ LAK NA DŘEVĚNÉ PODLAHY – POD VŠECHNY TYPY VRCHNÍCH LAKŮ NA VODNÍ BÁZI.

POPIS

Jednosložkový lak na bázi akryláto-uretanových kopolimerů rozpustných ve vodě.
Velice dobře penetruje dřevo a snadno se brousí.

POUŽITÍ

Lak je určen jako základ pod všechny typy vrchních laků na vodní bázi.

APLIKACE

Lak se nanáší na čistý, suchý povrch zbavený prachu, oleje či vosků. Nezapomeňte na
prach usazený na parapetech, radiátorech, osvětlovacích tělesech apod. Teplota laku
nesmí být nižší než 13 °C. Pro kvalitní nanesení se použije váleček,štětec nebo
aplikátor. Naneste první vrstvu laku PRIMER a po 3 - 4 hodinách zbruste brusnou
mřížkou o zrnitosti 120.
Časy schnutí se uvádí za podmínek teploty prostředí 20 °C a relativní
vlhkosti vzduchu 60 %. Před použitím je třeba vyrovnat teplotu laku s teplotou
prostředí, nádobu s lakem protřepat a nechat stát cca 3 minuty.

TECHNICKÁ DATA
Podíl sušiny
Viskozita
pH
Barevný tón
Nanášení
Doba schnutí

33 %
22/23“ Copa Ford - 4 a 20 °C
8,5 (+/-) 0,2
Bezbarvý
Válečkem, štětcem nebo aplikátorem.
3-4 hodiny při teplotě prostředí 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Při nižší
teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doby schnutí prodlužují.
Vydatnost
6 - 8 m2 /kg podle způsobu nanášení a druhu dřeviny.
Ekologie
Nejedovatý, nezapáchající.
Požární charakteristika Nehořlavý.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
Ihned po použití studenou vodou.
BALENÍ
Plastové nádoby. 1 litr , 4litry
SKLADOVÁNÍ
Pro uskladnění doporučujeme přiměřené teplotní podmínky od 5 °C do 30 °C.
Pozor na přepravu v zimním období! Nesmí zmrznout!
ZÁRUKA
2 roky od data výroby v původních neotevřených obalech.
BEZPEČNOST PRÁCE Při práci nejíst, nepít, nekouřit, používat ochranné brýle a rukavice. Při dodržení
uvedených podmínek nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví. První pomoc: při
styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem, při vniknutí do očí vyplachovat důkladně
vodou příp. zavolat lékaře. Při náhodném požití nevyvolávat zvracení a postiženého
uložit v klidu a přivolat lékaře.
LIKVIDACE
Zbytky laků se likvidují po úplném vyschnutí společně s obaly v rámci komunálního
odpadu.
ÚDRŽBA
Pro pravidelnou údržbu používejte BRICOPROGRAM.
VÝROBCE

QUIDE S.A. DEVA, Španělsko.

POZNÁMKA

2 dny před začátkem,v průběhu práce a 3 dny po ukončení v žádném případě
nepoužívat v místnosti silikonové tmely.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu firmy
DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045, fax: 483 318 044
e-mail:info@devasro.cz , www.devasro.cz

