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AQUA  ULTRAFIL

Popis produktu

Šetrný k životnímu prostředí, vodouředitelný transparentní lak pro namáhané povrchy dřevěného 
nábytku a doplňků. Aqua Ultrafil je vyroben z pojících prvků obsahujících akrylát na bázi 
nejnovějších technických možností. Pomocí chemického samosíťování pojidla se docílí obzvlášť 
odolných povrchů.

Aqua Ultrafil se vyznačuje excelentní brousitelností po krátké době schnutí a plnivým filmem 
s vysokou odolností proti poškrábání. Dobře se zpracovává stříkáním i na stojící plochy. Zvýrazňuje 
podklad dřeva a elegantní kresbu pórů.

Odolnost proti ohni Ö NORMA B 3800
Tř. hořlavosti B1 (silně hořlavý)
Tř. tvorby doutnání Q1 (slabě doutnavý)
Tř. tvorby kapek TR1 (nekapavý)

LAKOVÁNÍ HRAČEK
Pot a sliny
Migrace jistých elementů

Ö NORMA  S 1555
Ö NORMA  EN 71-3 (absence těžkých kovů)

Použití

• Pro veškeré lakování namáhaných ploch nábytku a interiérových vybavení
• Vhodné pro lakování peroxidem vodíku vybělených ploch.
• Vhodné pro lakování hraček a dřevěných předmětů, které by mohly případně přijít do styku 

s potravinami.

Technická data
Viskozita: 65“ ± 3 DIN 4mm / 20 °C
Odstín: Bezbarvý
Hustota: 1,04 g/cm3 ± 0,01
Stupeň lesku: Hedvábný mat
pH - faktor: 8,3 ± 0,2
Zpracování: Při teplotě pod + 12°C  lakový film špatně vytvrzuje.

Upozornění ke zpracování
Příprava podkladu:
Zásada pro kvalitativní získání vysoce hodnotných ploch je čisté obroušení dřeva. Doporučena je pro 
jemně pórovitá dřeva hrubost brusiva 180, pro dřeva jehličnanů popř. hrubě pórovitá dřeva jako dub 
a jasan hrubost brusiva 150. Příliš hrubé obroušení dřeva zvyšuje nebezpečí nadměrného zvednutí 
vláken.
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Zpracování:
Způsob nánosu: Kelímková pistole: Tryska 1,7 až 2,0 mm, tlak vzduchu 3 až 4 bary

Airless / Airmix: Tryska 0,23 až 0,28 mm
Tlak materiálu 90 až 110 barů
Tlak při rozprašování 1,5 až 2,0 bary

Natíráním
Množství nánosu: 80  až 90 g/m2 základ

80 až 120 g/m2 vrch
Viskozita při stříkání: 60“ ± 3 DIN 4 mm / 20 °C
Ředidlo: Hotové ke zpracování
Schnutí: Podle teploty a nanesené vrstvy po 1 až 2 hodinách brousitelné. Při 

zpracovávání při teplotě pod +15 °C se doporučuje přídavek 3 % 
z Aqua Verzögerer.

Skladovatelnost: 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu při teplotě mezi +15 °C a 
+25 °C.

Balení: 1 L,  5 L, 25 L,  120 L

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 Před zpracováním dobře promíchat.
 Chránit před mrazem.
 Nepřivést do spojení s ředidly.
 Pracovní nářadí po použití důkladně pod tekoucí vodou očistit. Přischlé zbytky laku s Aqua 

čističem odstranit.
 Při použití vodních a rozpouštědlových laků v jednom přístroji použít Aqua Umnetzer.
 Doporučuje se použití síta, k eventuálnímu odstranění už přischlých zbytků laku. Nádobu dobře 

uzavřít a chránit před přístupem vzduchu.
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