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AQUA SUN BLOCKER

POPIS PRODUKTU
PU, bezbarvý vodní lak  pro nábytek a dřevěné plochy . Má aktivní ochranu proti UV záření 
a zároveň proti zežloutnutí , zesvětlání nebo ztmavnutí. Taktéž proti barevným změnám. 
(Ochranný účinek je závislý na použitém dřevu). Aqua Sun Blocker  je vyroben 
z akrylátových spojovacích prvků, jejichž zesíťování je zesíleno polyuretanovou pryskyřicí. 
Je vyroben na základě nejnovějších technických poznatků a možností. Díky chemickému 
samosíťování  pojiva se dociluje vyjímečné odolnosti proti opotřebení . Odpovídá rakouské 
normě A 1605/15  ve skupině 1 B. Aqua Sun Blocker se vyznačuje excelentní brousitelností 
po 1 hodině schnutí . Pak přestříkneme plnícím lakovým filmem – docílíme tak vysoké 
odolnosti proti poškození  a sametový vzhled. Elegantně podněcuje kresbu let.

TECHNICKÁ  DATA
Barevný odstín:                                      Bezbarvý
Stupeň lesku:                                          hedvábně lesklý, hedvábně matný, matný
Viskozita:                                                60“+  -  DIN 4mm / 20°C
Hustota:                                                  1,04 g/cm3 + - 0,01
Hodnota PH :                                          8,3 + - 0,2
Teplota při zpracování:                           Pod teplotou 12°C není možné docílit požadovaný  
                                                                povrchový film laku.

ZPRACOVÁNÍ 
Nanášení:                        pistolí:            Tryska 1,7 až 2,0mm, tlak vzduchu 3 – 4  bary
                         Airless/Airmix :             tryska 0,23 – 0,28 mm
                                                                Tlak materiálu 90 – 110 barů
                                                                Rosprašovací tlak 1,5 – 2,0 barů
                       Štětcem, válečkem, poléváním
Množství nanášení:                                 80 – 90 g/m2  základního nátěru
                                                                80 – 120 g/m2 vrchního nátěru
Stříkací viskozita :                                   60“ + - 3DIN 4mm / 20°C
Ředění:                                                     Lak je přímo naředěn pro práci
Schnutí:                   závislé podle teploty a množství po 1 – 2 hod. brousitelné. Při     
                                 zpracování při teplotě nižší jak 15 °C je třeba přidat 3 % vody 
                                pro zpomalení.
Doporučená teplota pro zpracování:       20 ± 5 °C
Skladování:                                             12 měsíců v uzavřeném originál obalu
Obal:                                                       10 a 25 litrů.

Důležité!
• Před použitím dobře promíchat.
• Chránit před mrazem.
• Neředit ředidly.
• Po práci nářadí pečlivě očistit vodou. Zaschlé místa taktéž vodou.
• Při stříkání nebo lití použít síto. 

henelit - CZ spol. s r.o. , Výpusta 626,  763 11  Zlín Želechovice, areál  ZD 
tel: 577 901 851    fax: 577 900 015   mobil: 776 584 773   e-mail: henelit@henelit.cz          www.henelit.cz

http://www.henelit.cz/
mailto:henelit@henelit.cz

	AQUA SUN BLOCKER
	POPIS PRODUKTU
	TECHNICKÁ  DATA
	Hodnota PH :                                          8,3 + - 0,2

	ZPRACOVÁNÍ 
	Důležité!

