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PUR AUFHELLLACK DE 45550
PUR  ZESVĚTLOVACÍ  LAK  DE  45550

Popis produktu
Velmi kvalitní PUR lak na bázi akrylátu určený speciálně pro nátěry nábytku v interiéru; velmi dobře 
roztíratelný, brousitelný, výborná plnivost.

Optimální kombinací surovin je vytvořen lak , který je vhodný speciálně k lakování světlého dřeva 
(nepatrně povzbuzuje přírodní efekt). 

Vybraný UV-filtr chrání povrch dřeva proti žloutnutí! Do laku se nesmí přidávat žádné další přísady 
na ochranu proti světlu (žloutnutí).

Technické vlastnosti laku
Odolnost proti chemickému působení
Podle rakouské normy A 1605-12 Jakostní třída 1B1
Odolnost při otěru
Podle rakouské normy A 1605-12-zkouška 2 Jakostní třída 2D (≥ 50 U)
Odolnost mechanickou zkouškou
Podle rakouské normy A 1605-12-zkouška 4 Jakostní třída 4D (≥ 1,0 N)
Lakování hraček
PUR zesvětlovací lak DE 45550 je vhodný pro lakování hraček (neobsahuje těžké kovy).

Použití 
 Pro lakování silně namáhaných ploch nábytku, ale také kuchyňských a sanitárních ploch.
 Vhodné pro vybílené plochy peroxidem vodíku.
 Je určen pro lakování dětských hraček a různých dřevěných výrobků, které jsou ve styku 

s potravinami.

Technická data
Pojivo: Acrylat
Dodaná viskozita: 25 ± 5 DIN 4mm při 20 °C
Odstín: bezbarvý
Hustota: 0,90 g/cm3 ± 0,20 při 20 °C
Stupeň lesku: mat
Skladování: 52 týdnů v uzavřených obalech při teplotě mezi +15°C a + 25°C
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Upozornění ke zpracování
Způsob nanášení: stříkání (Airless, Airmix, stříkací pistole)

Max. síla nátěru: 100-120 g/m2

Poměr tužení: 10 dílů PUR zesvětlovač DE 45550
 1 díl PUR tužidlo 7D 451

Doba zpracování: 1 pracovní den

Ředidlo: ředidlo 413-ke stříkání,  ředidlo 670-k natírání štětcem, polévání

Schnutí: brousitelné a přelakovatelné asi po 1 až 2 hod., přebrušuje se 
těsně před dalším lakováním. Sušením přes noc se docílí těch
nejlepších výsledků při lakování.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
 Tužidlo dobře promíchat!
 Teplota zpracování mezi 15 °C a 25 °C.
 Před zpracování dobře promíchat!
 Lak s tužidlem nechejte před zpracování 10 až 15 min. reagovat!
 Tyto předepsané údaje jsou určeny pro normální pracovní teplotu prostředí. Silné rozdíly 

v teplotách mohou způsobit neočekávané změny v laku a jiné chyby.
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