Technický list

Popis: Saténově jemně pololesklá krycí lazura
na dřevo s vynikající odolností vůči
povětrnostním vlivům a UV záření. Obohacená
o polyuretan. Voděodolná, prodyšná,
mikroporézní. Proniká do struktury dřeva.
Disponuje vynikající přilnavostí a kryvostí.
Odolná vůči odlupování a sprašování. Pro
použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

SPS Lazura na dřevo
krycí akrylátová
Pojivo: akrylátová disperze a modifikovaná
PU-alkydová emulze
Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid
titaničitý) a barevné pigmenty
Rozpouštědlo: voda
Měrná hmotnost.: 1,25 g/ml

Použití: Krycí lazura je vhodná pro aplikaci na
dřevěná obložení stěn, římsy, dveře, zárubně,
nábytek atd.

Obsah pevné složky: 40% obsahu
Jemnost nátěru: 15 mikronů

Vlastnosti:
- vodouředitelná krycí lazura
- mikroporézní, prodyšná
- odolná vůči povětrnostním vlivům
- silný UV filtr
- obsahuje polyuretan
- velice snadná aplikace
- jemný saténový pololesk
- ekologický nátěr

Doporučená tloušťka vrstvy:
35 mikronů (suchá)
Stupeň lesku: jemný saténový pololesk
Odstín: bílá a variace odstínů
Ředit s: vodou

Odstín: Bílá a variace odstínů

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Aplikace: Před použitím důkladně
promíchejte. První vrstvu je možné naředit
5-10% vody. Další vrstvy neřeďte. Aplikujte
vhodným štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Mezi vrstvami lze plochu lehce přebrousit.

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.

Vydatnost: Cca 12 m2/litr při jedné vrstvě
Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti
65%:
Suché za 2 hodiny.
Přetíratelné po 8 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.
Neošetřené dřevo: Plochu lehce obruste a
odprašte. Aplikujte 2 - 3 vrstvy SPS Lazura na
dřevo krycí akrylátová.
Původní nátěr v dobrém stavu: Plochu
odmastěte, lehce obruste a odprašte. Aplikujte
1 - 2 vrstvy SPS Lazura na dřevo krycí
akrylátová.
Původní nátěr ve špatném stavu: Odlupující
se části zcela odstraňte, plochu obruste a
postupujte jako v případě neošetřeného dřeva.
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