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TECHNICKÝ LIST
WIGOPUR 100
princip
vlastnosti

bezbarvý nábytkový lak na základě speciální pryskyřice,obsahuje nitrocelulózu, lze použít
jako 1- nebo 2- komponentní
Nábytkové plochy dokončené WIGOPURem 100 ,v 1-komponentní variantě, vykazují
dobrou odolností proti poškrábání , silnou plnivostí, rychlým schnutím, vynikající
brousitelností a s přídavkem tužidla E1433/H dobrou odolností proti domácím
chemikáliím.Odolnost dle normy 1-B1 ÖNORM A1605 je dosažena použitím 10 % tužidla
E1433/H , odolnost dle 1B s 5% tužidla. Kvůli rychlému schnutí a lehké tixotropičnosti
laku je zabráněno tečení na hranách. Na základě dobrých odolností je WIGOPUR 100 s
přídavkem 10% tužidla E1433/H vhodný též pro kuchyňský a koupelnový nábytek .

příprava směsi
viskozita při dodávce
zaschnutí proti prachu
brousitelnost
třída -hořlavina
sušina
skladovatelnost
teplota zpracování
zpracování

bez tužidla a nebo s 10 % nebo 5% tužidla E1433/H
0
cca 40-50 sec. při 23 C a Ford 4 mm
0
cca15 min. při 20 C
po 60-120 min
1 ADR3
36-38% skladování
cca12 měsíců lak a cca 6 měsíců tužidlo
0
min.18 C
-jako 1-komponentní -2-3x stříkat nebo polévat s mezibrusem. ředidlo Ewidur
(butylacetát)
- jako 2-k 10% nebo 5% E1433/H nános 2-3x stříkat nebo polévat s mezischnutím a
mezibrusem. Vytvrzené plochy velmi dobře obrousit. Lak s tužidlem nesmí být stříkán na
vrstvu laku bez tužidla.
0
trvanlivost směsi s tužidlem v dobře uzavřeném obalu cca 3 dny při 20 C
2
nános
80-150 g/m směsi
ředidlo
0-10% Ewidur nebo S4 v 1-komp.variantě
Obecně
Nanáší se jednou stříkáním nebo poléváním s mezi schnutím a mezibrusem na prachu a
mastnoty zbavené dřevo.
Upozornění
Natužený lak by se měl ze zásady příští den přidat do nového laku cca 30%

Při stříkání je třeba dbát bezpečnostních předpisů pro používání
NH.Je třeba dbát základních předpisů pro bezpečnost práce.
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Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das
Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.
Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Linz (0732) 77 98 31, Hohenems (Vbg.) (05574) 61 3
83, Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800, Acolor s.r.o. +420 317 793 437

