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Instrukcja Techniczna
Numer Artykułu 2390-91

Treppen- & Parkettlack
Jednoskładnikowy wodny lakier nawierzchniowy na
bazie wysokiej jakości dyspersji poliuretanowoakrylowej, do nakładania pędzlem i wałkiem.

Obszary stosowania
Podłogi drewniane, parkiety i schody drewniane we wnętrzach przeznaczonych do użytku prywatnego.
Lakier nadaje się równie ż do mebli i drzwi wewnętrznych. W szczególności do stosowania przez prywatnych użytkowników.
Właściwości produktu
Treppen- & Parkettlack równomiernie wypełnia i dobrze się rozprowadza. Jest łatwy w stosowaniu
i prawie bezwonny. Drewno otrzymuje trwałą powierzchnię, odporną
na obciążenia mechaniczne. Powierzchnia jest odporna chemicznie (DIN 68861, część 1, 1C). Poza tym stwardniała powłoka ma
dobrą odporność na zadrapania i
ścieranie oraz na wiele popularnych kremów do rąk. Produkt
spełnia wymagania normy IN EN
71-3, bezpieczeństwo zabawek.
Sposób stosowania
Drewno musi być dobrze oszlifowane (papier ścierny o ziarnistości
100 – 120) oraz suche, nośne
i odtłuszczone. Tłuste lub bogate
w żywicę gatunki drewna należy
przemyć rozcieńczalnikiem. Stare
warstwy farb i lakierów starannie
przeszlifować. Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 – 12%.
Treppen- & Parkettlack należy
nakładać za pomocą pędzla do
akryli lub wałka do lakierów wodnych (wałek moherowy lub flokowy
o krótkim włosiu). W przypadku

Dane techniczne produktu
Stopień połysku:
Zapach:
Rodzaj opakowania:
Kolor :
nakładania za pomocą wałka do
lakieru można dodać do 5% wody
w celu poprawienia jego rozlewności. Przed użyciem lakier należy
dobrze wymieszać. W celu uzyskania wytrzymałej, odpornej na
zużycie warstwy zamykającej zaleca się jej trzykrotne nakładanie.
Należy sprawdzić tolerancję lakieru z podłożem poprzez wykonanie
malowania próbnego. Treppen- &
Parkettlack nie należy wylewać
z pojemnika wprost na podłoże,
ponieważ może to spowodować
powstanie plam. W ciągu jednego
dnia nie należy nakładać więcej niż
dwie warstwy. Nie stosować, jeśli
temperatura powietrza i/lub podłoża jest niższa niż 15 °C.
Wskazówki
Podłogi i schody z nałożonym lakierem należy codziennie oczyszczać z pyłu i brudu za pomocą
miotły z włosia lub mopa, raz na
tydzień należy przecierać na wilgotno, dodając przy tym do wody
Treppen- & Parkettpflege (nr art.
2393).

2390 jedwabisty połysk,
2391 jedwabisty mat
typowy dla produktu tego
typu, po wyschnięciu zanika
pojemniki 0,75l i 2,5l
bezbarwny
Narzędzia natychmiast po użyciu
umyć wodą z dodatkiem detergentu, brudną wodę usunąć zgodnie
z przepisami.
Zużycie, ilość nakładanego materiału
100 – 120 ml/m na jedną warstwę. W przypadku silnego obciążenia należy nałożyć co najmniej 3
warstwy.
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Schnięcie
Pyłosuchość powłoka osiąga po
ok.1 godz., sucha w dotyku jest po
ok. 2 godz., dalsze lakierowanie
możliwe jest po ok. 4 godz., a pełne obciążenie po 7 dniach. Wartości sprawdzone w temperaturze
+ 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (WWP) 65 %.
Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza wydłużają czas
schnięcia.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby dodać 5 – 10%
wody.

Narzędzia, czyszczenie
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Składowanie

Usuwanie

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i zabezpieczonym przed mrozem co
najmniej 2 lata.

Resztki produktu należy usunąć
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania należy przekazać do recyklingu.

Zawartość lotnych substancji
organicznych

Ochrona środowiska

Graniczna wartość dla tego produktu, wyznaczona przez UE (kat.
A/i): 140 g/l (2010).
Ten produkt zawiera maksymalnie
90 g/l.

Nie zrzucać do wód powierzchniowych, ścieków lub gruntu.
WGK 1.

Bezpieczeństwo

WGK:
ADR:

Oznakowanie
1
-/-

Podczas stosowania i przechowywania tego produktu należy zachować ogólnie przyjęte zasady
bezpieczeństwa.
Kod GIS: W3

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie
wynika żadna odpowiedzialność producenta.
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki
handlowe.
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracą swoją ważność.
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