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HENECRYL Schichtlack 1337 - různé odstíny

Popis produktu
Okamžitě schnoucí NC kombilak s vynikající brousitelností, elegantní kresbou pórů tak i velmi 
dobrou odolností proti poškrábání, dobrá odolnost vodě a alkoholu.

Odolnost proti chemickým vlivům
Rakouská norma A 1605-12 Splňuje požadavky tř. 1B
Odolnost proti otěru
Rakouská norma A 1605-12- ZKOUŠKA 2 Splňuje požadavky tř. 2D (> 50 U)
Odolnost proti poškrábání
Rakouská norma A 1605-12-zkouška 4 Splňuje požadavky tř. 4D (> 1,0 N)
 
POUŽITÍ:
Vhodné obzvlášť pro lakování nábytku s běžnými požadavky. Zpracování probíhá způsobem „lak na lak“
s mezibrusem.

TECHNICKÁ DATA
Pojivo: modifikovaný Polyesterpolyol
Hustota: 0,90g/cm³ ±0,02 bei 20°C
Viskozita při dodání: 30 +5 DIN 4mm bei 20°C

Odstín: bezbarvý
Stupeň lesku: hedvábně matný

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu: odstupňované broušení dřeva:  Dřeviny s hrubými póry  -    hrubost  120 až 180
        Dřeviny s jemnými póry -    hrubost  150 až 220
                                    mezibroušení:                                                                         hrubost  240 až 320

Zpracování:
Podmínky pro zpracování: Teplota při zpracování  +15 až +25°C
Způsob nanášení: Stříkání (airless, airmix, pistole)
Maximální síla nátěru: 80-130 g/m2 na nátěr
Ředění: Pro stříkání: HENEVISK ředidlo 73 (0-30%)

Schnutí: Brousitelné a přelakovatelné po cca. 1-2 hod, přičemž mezibrus 
musí být proveden vždy těsně před dalším nánosem laku.
Schnutí přes noc zvyšuje plnivost následného lakování.
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Skladování: 12 měsíců v uzavřeném originálnímobale
Balení: 10l, 30l plechový obal a ve 200l obale

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ

 Před zpracováním dobře promíchat!
 Není vhodný jako povrchový lak pro pigmentované povrchy.
 Uvedené údaje se vztahují na podmínky při pokojové teplotě.Větší rozdíly teplot mohou způsobit 

neočekávané změny při lakování.
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