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Technický list
Číslo výrobku 2390-91

Treppen-& Parkettlack
Jednosložkový, vodou ředitelný uzavírací lak na bázi vysoce
hodnotné PU- akrylátové disperze, určený pro nanášení
válečkem a štětcem.

Oblasti použití:
Určený pro lakování dřevěných
podlah, parket a schodišť v soukromě
užívaných interiérech. Taktéž vhodný
na nábytek a interiérové dveře.
Zvláště vhodný pro privátní konečné
uživatele.
Vlastnosti výrobku:
Treppen- & Parkettlack se vyznačuje
rovnoměrným a dobrým rozlivem.
Výrobek je lehce zpracovatelný a
nezapáchá. Chrání dřevo silným a
odolným povrchem.
Lak splňuje parametry DIN EN 71-3.
Zpracování:
Dřevo musí být dobře obroušené
(zrnitost 100-120), suché, zbavené
prachu a mastnoty. Mastné nebo
smolnaté dřevo omyjte ředidlem.
Staré nátěry pečlivě obruste.
Povolená vlhkost dřeva je 8-12 %.
Nanášejte akrylovým štětcem nebo
válečkem pro vodou ředitelné laky
(krátký mohérový vlas nebo
vločkovací válec). Při zpracování
válečkováním je možné pro zlepšení
rozlivu přidat 5 % vody. Před
použitím důkladně rozmíchejte.
Lakování pro každodenní
opotřebovávání doporučujeme
provést ve třech nánosech.

Údaje o výrobku:
Lesk:
Zápach:
Barevný odstín:
Balení:
Zkušebním nátěrem se ujistěte o
barevném odstínu a snášenlivosti
s podkladem. Treppen- & Parkettlack
nerozlévejte přímo na podklad, neboť
se mohou vytvořit fleky.
Nenanášejte více než 2 nátěry v
v jednom dni. Nezpracovávejte při
teplotách pod +15 °C.
Upozornění:
Lakovaná podlaha nebo schodiště se
musí vlasovým smetákem nebo
mopem denně zbavovat prachu a
volných nečistot, jednou týdně vlhce
setřít a přitom ošetřit vodným
roztokem Treppen- & Parkettpflege
(č. výr. 2393).
Pracovní nářadí, čištění:
Pracovní nářadí čistěte ihned po
použití vodou se saponátem. Zbytky
po čištění řádně zneškodněte.

2390 hedvábně lesklý,
2391 hedvábně matný
charakteristický, po zaschnutí
nezapáchá
bezbarvý
0,75 l, 2,5 l

Schnutí:
Suchý vůči prachu:asi po 1 hodině
Brousitelný:
asi po 2 hodinách
Přetíratelný:
asi po 4 hodinách
Povrch je plně zatížitelný po 7 dnech.
Hodnoty jsou ověřené v praxi při +20
°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.
Za nízkých teplot a vyšší vlhkosti
vzduchu se může doba schnutí
prodloužit. Při zpracovávání i po dobu
schnutí zajistěte dobré větrání.ně
Spotřeba, skladovatelnost:
100 – 120 ml/m2 na jeden nátěr.
U silně zatěžovaných ploch
doporučujeme min. 3 nátěry.
Skladování:
V uzavřených původních obalech,
v suchu a nad bodem mrazu
min. 2 roky.
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Ředění:
V případě potřeby vodou (5-10%)
Obsah VOC:
Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/i
je 140 g/l (2010); tento výrobek
obsahuje max. 90 g/l VOC.
Bezpečnost:
Při používání a skladování dodržujte
běžná bezpečnostní opatření.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevdechujte rozprašovanou mlhu.
Při práci i po jejím ukončení zajistěte
důkladné větrání. Při zasažení očí
nebo kůže ihned vypláchněte vodou.
Výrobkový kód GIS: W3
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.
Likvidace:
Tekuté zbytky odevzdejte do sběru
starých barev. K recyklaci předávejte
pouze obaly bez zbytků.
Ekologie:
Nevylévejte do kanalizace, vodních
toků ani do půdy. Málo škodlivý pro
vodní prostředí.
Označení:
WGK: 1
ADR: -/-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost. 05/12
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