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PUR SUN BLOCKER ACCENT

POPIS PRODUKTU
Rychleschnoucí, akrylátový, nežloutnoucí, polyuretanový lak speciálně pro povrchovou úpravu 
nábytku do interiérů, velmi dobře brousitelný s vynikající plnivostí.

Vybrané UV FILTRY optimálně chrání povrchově dokončený podklad proti zežloutnutí. 
Nepřidávat další přísady s ochrannými faktory!

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost chemickým vlivům
NORMA A 1605-12  Třída  1B1
Při oděru
NORMA A 1605-12-zkouška 2 Třída  2D (≥50 U)
Při poškrábání
NORMA A 1605-12-zkouška 4 Třída  4D (≥1,0 N)
Přímé působení plamene
NORMA A 3800-1 
(ve spojení s těžce hořlavým podkladem)

Hořlavina třídy B1 (těžce hořlavý)
Třída doutnavosti (slabě doutnavý)
Třída tvorby kapek (nekapavý)

LAKOVÁNÍ HRAČEK
PUR SUN BLOCKER ACCENT je určen k lakování hraček. Splňuje požadavky Normy 
S 1555 vztahující se jak k potu a slinám, tak i k normě EN 71-3 „bezpečnost hraček“ migrace 
určitých elementů  („neobsahuje těžké kovy“).

POUŽITÍ
Pro nátěry všech silně nárokovaných ploch nábytku, kuchyňských ploch, v sanitárních a 
gastronomických provozech: Oblasti použití od II do VIII dle normy A 1610-12.
Specielně k lakování bílých a barevně lakovaných podkladů.
Určeno pro plochy bělené peroxidem vodíku.
Určeno pro lakování dětských hraček a dřevěných předmětů, které by mohli přijít do styku 
s potravinami.

TECHNICKÁ DATA
Pojivo: Akrylát
Hustota: 0,93g/cm³±0,02 při 20°C
Odstín: Bezbarvý
Stupeň lesku: G00 hluboký mat, G20 hedvábný mat, G30 hedvábný mat, G50 

hedvábný lesk
Dodaná viskozita: 30+5 sek. DIN 4mm při 20°C
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UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

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

                                 Mezibrus:           Zrno 240 až 320

Zpracování:
Podmínky zpracování: Zpracování mezi +15 a 25°C
Způsob nanášení: Stříkání (Airless, Airmix, kelímková pistole), polévání
Nanášené množství: 100-130g/m² a nátěr
Poměr míchání: 10 dílů PUR SUN BLOCKER ACCENT

1  díl PUR tužidlo 7D 451 = DR 4070
Doba zpracování: Cca: 36 hodin při 20°C - pokud je materiál zpracováván následující 

den, je nutné jej smíchat 1:1 s čerstvě natuženým materiálem – další 
prodloužení doby zpracování není možné. 

Korekce viskozity: Ředidlo 670 nebo Ředidlo 413
Schnutí: Brousit a přelakovat lze po 1 až 2 hodinách, přičemž mezibrus musí 

proběhnout těsně před dalším nánosem laku.

Skladování: Lak: 52 týdnů v uzavřeném originálním obale
Teploty skladování mezi +15 a 25°C

Tužidlo: 39 týdnů v uzavřeném originálním obale
Teploty skladování mezi +15 a 25°C

Balení: Lak: 25 l
Tužidlo: PUR tužidlo 7D 451 = DR 4070 v 1 l a 2,5 l

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tužidlo dobře promíchat.
- Směs laku a tužidla ponechat před zpracováním 10-15 min. reagovat.
- Zpracování mezi + 15°C a 25°C.
- Před zpracováním dobře promíchat.
- Staré směsi tužidla a laku mají nižší mechanické a chemické vlastnosti.
- U bělených ploch dodržujte dobu schnutí/reakce bělícího prostředku!
- Udávané hodnoty se vztahují na běžnou pracovní teplotu. Větší rozdíly teplot mohou
   způsobit neočekávané změny v laku.
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