Technický list

Popis: Mimořádně odolný lesklý lodní lak, na
bázi modifikovaných alkydových pryskyřic
uretany. Extra silný UV filtr. Pružný a prodyšný
nátěr. Pro ošetření dřeva v interiéru a
venkovním prostředí.

SPS Lodní lak

Pojivo: alkydová pryskyřice modifikovaná
uretany
Rozpouštědlo: White spirit
Měrná hmotnost.: 0,9 g/ml

Použití: Speciálně určený pro veškeré dřevo
vystavené vodě, vlhku a vlivům počasí.
Vhodný k ošetření dřevěného obložení, dveří,
okenních rámů, bran, atp.
Vlastnosti:
- vysoký lesk
- odolný vůči zátěži
- vynikající odolnost vůči vlivům počasí
a UV záření
- odpuzuje vodu
- možné ředit s White spirit /
terpentýnem

Viskozita: DIN nádoba 4 : 120s (při 20°)
Obsah pevné složky: 48% hmotnosti
Doporučená tloušťka vrstvy:
35 mikronů/vrstva
Stupeň lesku: lesk,
více než 90% na Gardnerově stupnici 60°
Odstín: bezbarvý
Ředit s: White spirit

Odstín: bezbarvý
Bod vzplanutí: 39°C
Aplikace: Před aplikací důkladně promíchejte.
Nanášejte pomocí plochého štětce, válečku
nebo stříkáním. Mezi vrstvami lze povrch lehce
přebrousit ve směru vláken.
Vydatnost: 16 m2/litr při jedné vrstvě
Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti
65%:
Vůči prachu 4 hodiny.
Přetíratelné po 20 hodinách.

Čištění nástrojů: White spirit
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 aplikaci zavřete plechovku a na
krátkou dobu otočte dnem vzhůru.

APLIKAČNÍ POSTUP
Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a
mastnoty. Původní nátěry ve špatném stavu
odstraňte.
Neošetřené dřevo: Plochu lehce zbrousit a
odprášit. V interiéru aplikovat 2 vrstvy, ve
venkovním prostředí 3 vrstvy SPS Lodní lak.
Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu
odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Nanést 1
až 2 vrstvy SPS Lodní lak.
Původní nátěry ve špatném stavu: Původní
nátěr zcela odstranit broušením nebo
škrábáním. Následně postupovat jako v
případě neošetřeného dřeva.

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

