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Technical data sheet

URETAL

0675-1501
LAK TRANSPARENTNÍ POLYURETANOVÝ MATNÝ

Odstíny
TRANSPARENT

OBLAST POUŽITÍ

Rychleschnoucí transparentní matná povrchová úprava(lak). Hlavní přednosti jsou: vynikající
transparentnost, výborná tvrdost a ochrana proti poškrábání. Vhodné pro dokončovací povrchové úpravy
nábytku, svítidel, rámů a nábytkových dílů.
Nepoužívat na předměty pro externí použití.

Příprava produktu

Poměr tužení
tužidloobjemovědílů hmotnostně

50100 50 9981/A699

Ředění

    •  stříkání: 15-30% cca
    •  airless: 10-20% cca

TYP ŘEDIDLA: použijte kvalitní polyuretanové ředidlo (např. 9051/MS00).
Při zvýšených teplotách je třeba přidat 5% ředidla zpomalovače (ritardante) 9058/0000.

Životnost natužené směsi
Více než 4 hodiny při 20°C

Technické charakteristiky

Fyzikální charakteristiky
M.J. edicetuženívýchozí tolerance metoda
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M.J. edicetuženívýchozí tolerance metoda

0,963Specifická váha ME014 7kg/l± 0,0250,965

16 - 18Visc.Ford 8/20°C * ME016 5sekund60 - 65

28,8%Sušina váhová ME015 6kg/kg± 132,5%

22,9%Váha sušiny v objemu ME015 6l/kg± 126,7%

22,5%Sušina objemová ME015 6l/l± 125,8%

Bod vzplanutí ME012 2°C< 21

10Lesk @ 60° * ME006 2± 1

Bod vzplanutí s Abel Pensky uzavřený pohárek

Teoretická výtěžnost

mikronů suché hodnoty M.J.

30 µm 8,9 m²/kg

ME082(Edice: 2)Metoda Alcea:

Zasychání

doba

proti prachu * 10 minut

Suchý na dotek 30 minut

Hloubkové proschnutí 8 - 10 hodin

Tato nátěrová hmota (lak) může být použita i v tunelových systémech s maximální teplotou
nepřesahující 45-50°C a pobytem do 45-60 minut.
V případě stohování v krátkém čase je nutné provést předběžnou zkoušku v daných pracovních
podmínkách před zahájením práce v sériové výrobě.

Metoda Alcea: ME081(Edice: 2)

Suchý film
Charakteristiky celkově suchého
filmu
Adheze (přilnavost)…………………………………..dobrá (na broušeném povchu)
Povrchová Tvrdost…………………………………….vynikající
Odolnost proti poškrábání (Anti-scratch)..………….vynikající

Metoda Alcea: ME073(Edice: 2)

Typ a příprava podkladu
Dřevo připravené s přebroušenými polyuretanovými nebo polyesterovými základními laky.
Doporučujeme naši sérii 9915/ nebo 59XX/.
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Metody aplikace

    •  Stříkání: pro aplikaci stříkáním doporučujeme pistoli s tryskou 1,8/2mm při tlaku ¾ atm/bar. Můžete
také použít pistoli air-mix a pumpu air-less s pomocí vhodných trysek a filtrů. V tomto případě, proveďte
předběžný test. Optimální ředění je 20-30%.
    •  Clonování: Vzhledem k vysoké viskozitě (typický tixotropní výrobku) se nedoporučuje tento typ
aplikace.

Doporučená spotřeba 100-140 g/m².

Vlhkost prostředí musí být mezi 40 až 70%.

Následující úpravy
Po konečném vytvrdnutí tento produkt nevyžaduje žádné další následné úpravy.

SKLADOVÁNÍ A USCHOVATELNOST
Pozor!: Produkt musí byt uskladněn ve svých originálních obalech, chráněný před tepelnými zdroji, při
teplotách mezi + 5°C a max. + 35°C.
Produkt udržován za výše doporučených podmínek je stabilní 12 měsíců od data výroby.

* Hodnoty označené hvězdičkou, jsou stanovené pro každou přejímku.
Údaje tohoto technického listu jsou výsledkem početných experimentů a jsou považované za výborné
orientační ukazatele.
Aplikační způsoby a pracovní systémy jsou však natolik různorodé, že proto se nemůže převzít
odpovědnost za každý jednotlivý případ.

NOTE
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