Technický list

SPS Finess lazura
středněvrstvá UV - saten

Popis: Saténová jemně polomatná
středněvrstvá lazura na dřevo se silným UV
filtrem, na bázi alkydové pryskyřice.
Zvýrazňuje strukturu dřeva. Vysoce odolná
vůči veškerým povětrnostním vlivům, prodyšná
a mikroporézní. Pro použití ve venkovním
prostředí i v interiéru.

Pojivo: Glyceroftalické pryskyřice a
polymerové oleje

Použití: Vhodná pro ošetření veškerého
venkovního dřeva, jako např. obložení stěn,
dveře, okna, zahradní nábytek, pergoly apod.
Tón dřeva ovlivňuje výsledný odstín.

Měrná hmotnost.: Cca 1g/ml

Pigmenty: Laminátová plniva a transparentní
oxidy železa
Rozpouštědlo: White spirit

Viskozita: ICI Rotothinner 6-7Poise při 20°C
Obsah pevné složky: 33% obsahu

Vlastnosti:
- středněvrstvá lazura
- nižší obsah rozpouštědel
- odolnost vůči vlhku a vodě
- vysoce odolná vůči povětrnostním
vlivům
- snadná aplikace
- saténově jemně pololesklé provedení
- mikroporézní, prodyšná

Doporučená tloušťka vrstvy:
35 mikronů suchá
Stupeň lesku: jemný saténý pololesk,
20-30% na Gardnerově stupnici 60°
Ředit s: White spirit
Bod vzplanutí: 39°C

Odstín: bezbarvá a variace odstínů
Čištění nástrojů: White spirit
Aplikace: Před použitím důkladně
promíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem
nebo stříkáním. První vrstvu je pro lepší
penetraci možné naředit max. 5% White spirit.
Další vrstvy neředit. Na neošetřené dřevo
nanášejte 2 - 3 vrstvy. Pro zamezení tahů po
štětci dodržujte pravidlo "mokrý na mokrý".
Mezi vrstvami lze plochu lehce zbrousit a
odprášit.

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně
uzavřeném originálním balení, na suchém,
chladném a nemrznoucím místě.
Obecné informace: Doporučeno aplikovat při
teplotách + 8°C až + 30°C. Neaplikujte na
přímém slunečním světle nebo při očekávání
deště. Po zavíčkování obraťte obal na několik
sekund vzhůru.

Vydatnost: Cca 16-18 m2/litr při jedné vrstvě.
Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti
65%:
Proti prachu 4 hodiny.
Přetíratelné po 18 hodinách.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a
obaly likvidovat na sběrném místě pro
nebezpečný odpad.

APLIKAČNÍ POSTUP
Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a
mastnoty. Veškeré trhliny vyspravte tmelem.
Neošetřené dřevo: Plochu lehce obruste
včetně ostrých hran a vyspravte veškeré
trhliny. Následně aplikujte 2-3 vrstvy SPS
Finess lazura UV středněvrstvá – satén.
Původní nátěr ve špatném stavu: Odstraňte
veškeré odlupující se části. Poté postupujte
jako v případě neošetřeného dřeva.
Původní nátěr v dobrém stavu: Odmastěte,
následně plochu lehce obruste a odprašte.
Následně aplikujte 1 - 2 vrstvy SPS Finess
lazura UV středněvrstvá – satén.
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