Technický list

Parketový lak UA

5L

Popis výrobku
Parketový lak UA je jednokomponentní rozpouštědlový
lak založený na polyuretanovém základě. Je používám
jako ochranná vrstva pro vysoce zatěžované dřevěné
podlahy například veřejné prostory, sportovní haly,
atd. Ke zvýšení chemické a mechanické odolnosti lze
přidat tužidlo.
Technická data
VIZKOZITA

+ 150 – 200 sek. (DINN 4mm/20°C)

SUŠINA

+ 52 % podle hmotnosti

LESK

matný, hedvábný, lesklý

Použití
Naneste lak pomocí štětce nebo válečku.
Doporučujeme nanést 3 vrstvy laku. Mezi jednotlivými
nánosy laku se celá plocha musí přebrousit. Lepšího
výsledku dosáhnete přidáním tužidla (5%), smíchejte
s lakem a nechte odpočinout 15 minut. Po smíchání
s tužidlem má směs 4 hodinovou životnost. P této době
je směs již nepoužitelná.
Příprava materiálu
Plocha musí být dokonale čistá. Je nutné podlahu
obrousit a odmastit.
Doba schnutí
Schne přibližně 1 hodinu a přetíratelný je po 8
hodinách. Schnutí je silně závislé na množství
naneseného laku, na teplotě, relativní vzdušné
vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání
urychluje schnutí.
Vydatnost
+ 8 - 10 m2/l

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné
zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v
technických listech jsou sestaveny po
od p ovíd a jících te ste ch a d l ouh ol e tý ch
zkušeností. Jsou sepsány podle našeho
nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před
použitím tohoto výrobku, jej dle možností
okolností vyzkoušet. Tento technický list není
předmětem záruky.
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Informace o produktu
Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu
je dva roky od data výroby.
Zvláštní informace
Pro pravidelnou údržbu používejte Hard Floor Polish
Ciranova. Pro čištění lakované podlahy nebo pro
odstranění starého laku použijte Hard floor cleaner.
!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA
MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!

