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PUR   DIAMANTSIEGEL

Popis produktu
Na světle stálý, polyuretanový lak na akrylátovém základu vhodný speciálně pro nátěry podlah 
pomocí válečku. Vyznačuje se velmi dobrou odolností proti poškrábání (kovovou vatou) a je 
protiskluzový.

Použitím speciálních UV filtrů je podklad optimálně ochráněn proti zežloutnutí. Další přídavek 
prostředků pro ochranu proti UV záření se nedoporučuje.

Technické vlastnosti laku
Odolnost proti chemickým vlivům
Norma A 1605-15 Jakostní třída 1B1
Odolnost proti oděru
Norma A 1605-12-zkouška 2 Jakostní třída 2C (>150U)
Chování při zátěži poškrábáním
Norma A 1605-12-zkouška 4 Jakostní třída 4D (>1,0 N)
Minimální požadavek na dřevěné podlahy
Norma C 2354 Třída C

Použití
Vhodné speciálně pro nátěry dřevěných podlah a k lakování ploch s vyšší mechanickou 
odolnost. Je vhodný také na dřevo bělené peroxidem vodíku. 

Technická data
Pojivo: Acrylatpolyol
Hustota: 0,95g/cm3 ± 0,02 při 20 °C
Odstín: Bezbarvý
Stupeň lesku: Hedvábně matný=G20, hedvábně lesklý=G50
Viskozita: 30 ± 5 DIN 4mm při 20 °C

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu - Odstupňované broušení dřeva:
Dřeviny s hrubými póry    - brusný papír 120 až 180
Dřeviny s jemnými póry - brusný papír 150 až 220

Mezibrusy - brusný papír 240 až 320
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Zpracování
Podmínky pro zpracování: Teplota při zpracování od +15 do +25 °C
Způsob nánosu: Válečkem, stříkáním (Airless, Airmix, kelímková pistole), 

poléváním
Max. síla nátěru: 120-150 g/m2  a nános
Ředidlo: Neředit !
Čistící prostředek: Ředidlo 670
Poměr směsi: 5 dílů PUR DIAMANTSIEGEL

1 díl tužidlo PUR 7D 451 = DR 4070
Pozor při zvýšeném nároku na oděr
5 dílů PUR DIAMANTSIEGEL
1 díl tužidlo PUR DR 4076-0001

Doba pro zpracování: 1 den
Schnutí: Přebrousitelný a přelakovatelný po cca. 2 až 3 hodinách, 

přičemž mezibrus musí být proveden těsně před následujícím 
nátěrem laku. Schnutí přes noc zvyšuje plnící schopnost 
vícevrstvého laku.

Skladovatelnost: Lak: 52 týdnů v originálním uzavřeném obalu při teplotě od +15 do 
+25 °C

Tužidlo: 39 týdnů
Balení: 5l

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 Tužidlo dobře promíchat.
 Zpracování od +15 do 25°C
 Před zpracováním dobře promíchat.
 Směs laku a tužidla nechat před zpracováním 10-15 min. reagovat.
 Uvedené hodnoty se vztahují na pokojovou teplotu. Větší rozdíly teplot mohou způsobit 

neočekávané změny v laku a chybné lakování.

                 Chlud P. 20.05.2008
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