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TECHNISCHES MERKBLATT
WIGODECOR DICKSCHICHT Holzlasur
Tlustovrstvá lazura na dřevo
Vlastnosti:

rozpouštědla obsahující tlustovrstvá lazura, která propůjčuje dřevu dekorativní a
přirozený vzhled. Výrobek odolává povětrnosti a vodě, a proto je vhodný pro
povrchovou úpravu dřevěných stavebních prvků z měkkého i tvrdého dřeva, které je
vystaveno povětrnosti a musí zůstat stejný.

Základ:

Kombinace alkydových pryskyřic se světlu a UV záření odolnými pigmenty

Barevné odstíny:

bezbarvý, stará borovice, borovice, týk dub, mahagon, ořech, palisandr

Poklad:

dřevo-musí být suché, prachu a mastnoty zbavené broušením nebo hoblováním

Zpracování:

Nános se provádí štětcem, válečkem a stříkáním ( ředit cca 10%)

Před upotřebením důkladně promíchat. Překontrolovat odstín na pozdější reklamace nebude brán zřetel!
Dva nánosy Wigodecor Dickschichtlasur na 1-2 nánosy Wigodecor Dünnschichtlasur ( vnější prostředí) , dva
nánosy Wigodecor Dickschichtlasur (vnitřní prostředí). Sušící čas mezi jednotlivými nánosy 12-24 hodin.
1)dřevo musí mít vlhkost 12-15% 2)všechny kolmé hranky rádius min.3mm, všechny vodorovné hranky
musí mít kulatinky min. 5-10mm 3) konstrukce musí být provedena tak, aby nedocházelo k zadržování
vody (kapsy) a voda mohla odtékat 4)vždy po zimě se musí provést vizuální kontrola dřevěných dílců,v
případě poškození provést opravu 5)obnova nátěru se doporučuje po třech letech nebo podle potřeby
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6) proschnutí mezi jednotlivými nátěry (při 20 C , r.v. vzduchu 65% , pohyb vzduch 5m/min) 8-.24 hodin,
teplota při schnutí nesmí klesnout pod 150C. . Při použití na dřevinách s obsahem tříslovin může dojít
k vymývání tříslovin deštěm.
Sušení:

proti prachu po
3 hodinách
přetíratelný po
12-24 hodinách
při 20°C a 60% vzdušné vlhkosti

Spotřeba:

1 lt vystačí na 10 - 15 m pro jeden nános podle podkladu
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Zvláštní pokyny:

Všechny barevné tóny jsou vzájemně mísítelné.
WIGODECOR DICKSCHICHT Holzlasur bezbarvý slouží k zesvětlení odstínů a nastavení
různých světlostí. Pro venkovní nánosy je povolené zesvětlení přídavkem bezbarvého
Wigodecoru max o 50%

Skladovatelnost:

v originální uzavřené nádobě a odpovídajícímu skladování minimálně 2 roky

Bezpečnostní pokyny:

viz bezpečnostní list
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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

