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9915-R233 URETAL
základní lak polyuretanový univerzální vhodný pro broušení

Odstíny
transparentní

OBLAST POUŽITÍ

Alcea Wood

Technical data sheet

Základní lak polyuretanový transparentní univerzální, vhodný pro povrchové úpravy různých dřevěných
výrobků. Vyznačuje se vynikající transparentností, dobrou vertikalitou (tixotropie) a jemným krytím.
Velmi dobrý na broušení a rovněž odolný proti zvedání.

Příprava produktu

Poměr tužení
tužidloobjemovědílů hmotnostně

50100 50 9991/MS99

Ředění
- 10% - 15% cca pro aplikaci stříkáním (pistole s nádobkou)
-   5% - 10% cca pro aplikaci s pumpou airless

Používejte kvalitní polyuretanové ředidlo jako naše 9051/0000.
Při vysokých teplotách (a zvýšené vlhkosti) přidejte  5% ředidla zpomalovače (ritardante) 9058/0000.

Technické charakteristiky

Fyzikální charakteristiky
tolerance M.J. metoda edicenatužená směsvýchozí produkt
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tolerance M.J. metoda edicenatužená směsvýchozí produkt

0,945Specifická váha ME014± 0,025 4kg/l0,940

Visk.Ford 4/20°C * ME016 4sekund28 - 32

29,6%Sušina váhová ME015± 1 5kg/kg33,4%

25,4%Váha sušiny v objemu ME015± 1 5l/kg30,2%

24%Sušina objemová ME015± 1 5l/l28,4%

Bod vzplanutí ME012 1°C< 21°C

(Abel Pensky uzavřený pohárek)

Teoretická výtěžnost

mikronů suché hodnoty M.J.

30 10,1 m²/kg

ME082(Edice: 2)Metoda Alcea:

Doporučená spotřeba: 120-130 g/m² pro jednu vrstvu.

Zasychání

doba

proti prachu * 15 minut

Suchý na dotek 30 minut

Hloubkové proschnutí 6 hodin brousitelné

Přetíratelnost (s vrchním lakem) Minimálně po 8 hodinách

Interval mezi jednotlivými vrstvami 50 - 60 minut

(při 20°C, po aplikaci 2 vrstev v intervalu od sebe 50 minut).

V případě požadavku aplikace s rychleschnoucím systémem, stohování a broušení s automatickým
broušení, předem zkontrolujte produkt před zahájením práce v sérii.

ŽIVOTNOST NATUŽENÉ SMĚSI (POT-LIFE): , >, 3 hodiny

Metoda Alcea: ME081(Edice: 2)
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Typ a příprava podkladu
Před nanášením první vrstvy základního nátěru se doporučuje broušení povrchu brusným papírem o
zrnitosti 120-150.

Metody aplikace
- Stříkání: pistole s nádobkou, airless nebo air-mix.

Vlhkost prostředí mezi 40 až 70%.

Následující úpravy
Před nanesením vrstvy laku nátěru je třeba podklad důkladně přebrousit a odprášit, aby se předešlo
problémům s přilnavostí.
Tento základní lak lze natřít vrchním lakem rozpoušrědlovým  polyuretanovým nebo nitro, tak i s vrchním
lakem vodouředitelným.
 

POZNÁMKA
Před zahájením procesu lakování se ujistěte, že:
- eventuálně aplikované mořidlo je úplně suché;
- vlhkost podkladu není vysoká (ne více než 18/20%);
- lakovaný podklad je čistý bez zbytků lepidla a mastnot na podkladu,která by zabránili správnému přilnutí
k podkladu;
- dřevo určené k lakování nebylo dříve mořené a bělené peroxidy a čpavkem.
V případě, že dřevo bylo dříve chemicky mořené se doporučuje nanést první velmi jemnou a zředěnou
podkladovou vrstvu (60/80 g/m². - Řed 30/50%).
Pro získání nejlepšíko krytí doporučejeme vždy broušení mezi vrstvami.

SKLADOVÁNÍ:
Pozor!: Produkt musí byt uskladněn ve svých originálních obalech, chráněný před tepelnými zdroji, při
teplotách mezi + 5°C  a  max. + 35°C.

USCHOVATELNOST:
Produkt i tužidla udržována za výše doporučených podmínek jsou stabilní 12 měsíců od data výroby.

* Hodnoty označené hvězdičkou, jsou stanovené pro každou přejímku.
Údaje tohoto technického listu jsou výsledkem početných experimentů a jsou považované za výborné
orientační ukazatele. Aplikační způsoby a pracovní systémy jsou však natolik různorodé, že proto se

Filmové

Převyšuje 25 cyklů COLD-CHECK-TEST (test odolnosti stárnutí) (METODO - ALCEA ME 30)
(Metodo UNICHIM N 510 del 1980)

Filmové charakteristiky
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nemůže převzít odpovědnost za každý jednotlivý případ.
Předmětná přepracovaná verze ruší a nahrazuje předešlé vydání.
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