BORI lak lazura UV extra
OBLAST POUŽITÍ
Pro bezbarvou ochranu a dekoraci dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: okna, dveře, rolety, žaluzie, zábradlí, dřevěné obložení a
vyložení, sruby, zahradní besídky, zahradní nábytek…
VLASTNOSTI
•
dlouhodobá bezbarvá ochrana světlého dřeva, dřevo zachovává přírodní vzhled
•
ochrana dřeva před vlivy slunce
•
obsahuje speciální UV přísadu chránící dřevo před šednutím
•
bohatý nátěrový film s hedvábným leskem
•
obsahuje vosk zvyšující vodoodpudivost nátěru
•
rozměrová stabilita dřeva
•
pružnost - ochranný film nepraská a neodlupuje se
TECHNICKÉ UDAJE
SLOŽENÍ
BAREVNÉ ODSTÍNY
LESK
HUSTOTA
ŘEDĚNÍ
EU VOC kategorie a limitní hodnoty
BALENÍ
POUŽITELNOST

alkydové pojivo, rozpouštědlo, speciální UV přísady, vosky
bezbarvý
hedvábný lesk
0,91 g / ml
již připraven k použití
IIA(e), 400 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 400 g/l
0,75 l, 2,5 l
Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až
+35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ
ZPŮSOB NANÁŠENÍ

ředění

viskozita
(DIN 4 mm)

tryska

tlak

štětec, váleček
teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C
PRACOVNÍ PODMÍNKY
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%) suchý na prach cca 3 hod, suchý na omak 6 hod, další vrstva po 24 hodinách
Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.
VYDATNOST
teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 12 – 14 m2 povrchu
Praktická spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
S 6006
PŘÍPRAVA PODKLADU
Nové dřevo
Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%.
Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme NITRO ředidlem vosky, pryskyřice a mastnoty.
Obnovení starých nátěrů
Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.
NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
PODKLAD
NOVÉ
DŘEVO

STARÉ
NÁTĚRY

PŘÍPRAVA
PODKLADU

IMPREGNACE

VRCHNÍ NÁTĚR

vně
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/

3x BORI lak lazura UV extra

uvnitř
vně –
vlhké prostory
vně

/
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/
/

1 - 2x BORI lak lazura UV extra
1 - 2x BORI lak lazura UV extra

/

/

2x BORI lak lazura UV extra

/

/

1 - 2x BORI lak lazura UV extra

uvnitř

čištění, broušení a
odstraňování
poškozených
nátěrů

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
•
Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat.
•
Lepší vzhled povrchu docílíme tím, že jej mezi jednotlivými nánosy jemně obrousíme a zbavíme prachu.
•
Nedoporučujeme nános BORI lak lazury UV extra na tmavé podklady, protože se tím docílí mléčný vzhled povrchu.

Tento prospekt doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání.
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