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PUR  ECO  DE  12474

Popis produktu
2K PUR lak bohatý na sušinu pro vysoce jakostní lakování nábytku, má vysokou chemickou a 
mechanickou odolnost. Zvlášť vhodný pro přírodní dřevo, na kuchyně, stoly, sedací nábytek a 
nábytek určený pro gastronomická zařízení. Pro speciální thixotropii je stékavost na svislých 
plochách a hranách velmi nepatrná.

V laku je použitý speciálně vybraný prostředek proti degradaci světlem, který  zamezuje zežloutnutí, 
další přísady se nepřipouštějí!

Použití
PUR ECO DE 12474 se zpracovává způsobem lak na lak. Mezibrus se provádí těsně před nanášením 
druhé vrstvy.

Technické data
Odstín: bezbarvý
Stupeň lesku: DE 12474  hedvábně matný
Viskozita: cca. 40 sec. DIN 4 mm / 20 °C

Zpracování
Způsob nánosu: stříkáním, poléváním
Množství nánosu: 80 až 130 g / m2  - podle pracovního postupu
Doba zpracování: cca. 2 pracovní dny, smíchaný materiál, který by se měl zpra-

covat následující den, se musí smíchat 1:1 s čerstvě tvrzeným 
materiálem ; další prodloužení doby zpracování není možné.

Schnutí: brousitelné a přelakovatelné: po 1 až 2 hodinách
Poměr míchání: 10 dílů PUR  ECO DE 1247

1 díl PUR tužidlo 7D290
Ředění: ke stříkání: ředidlo 413 bez zápachu (0 až 30 %)

k polévání: ředidlo 670 bez zápachu
Skladování: lak:             12 měsíců

tužidlo:        6 měsíců
v uzavřených originálních obalech

Balení: lak:      25l
tužidlo: 2,5 l

Důležitá upozornění
• Není vhodné pro přelakování pigmentových ploch!
• Před zpracováním dobře zamíchat!
• Tužidlo dobře promíchat!
• Lak s tužidlem nechejte před zpracováním 10 až 15 minut reagovat!
• Uvedené údaje se vztahují na podmínky při pokojové teplotě. Silné odchylky způsobí změněné 

vlastnosti laku a můžou vést k chybnému lakování.
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