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PUR  DUALIT
Zpracovatelný jako 1K nebo 2K lak

Popis produktu
Vysoce hodnotný PUR nábytkový lak, který je zpracovatelný dle oblasti použití jako 1K nebo po přidání tužidla, 2K lak.
Neobsahuje žádný formaldehyd ani kyseliny.

Přidáním specielně vybraných ochranných prostředků, je natřený objekt optimálně chráněn proti zežloutnutí. Další 
přídavky není možné použít.

Zpracování jako 1K lak na nábytek
Pro běžné lakování nábytku do obýváků, ložnic nebo šaten se PUR LAK  DUALIT zpracovává bez přídavku tužidla jako 
1K lak. Po zesíťování laku budou dosaženy velmi dobré chemické odolnosti. Budou rovněž splněny i požadavky dle 
rakouské normy S 1555 popř. DIN 53 160 , stálost laku na pot i sliny.

Zpracování jako 2K lak na nábytek
Přidáním 10% Pur tužidla 7D451=DR 4070 nebo 7D290 se docílí vyšší odolnost proti chemikáliím. Lak splňuje 
požadavky  rakouské normy A 1605-12 nároková třída 1B. Jako 2K systém je PUR DUALIT nejlepší pro lakování 
nábytku do kuchyní a koupelen, také židlí a stolů.

Použití
Základový a krycí lak pro vysocehodnotné povrchy nábytku. Lakový film je po vytvrdnutí bez škodlivých látek.

Odolnost proti chemickému působení
Rakouská norma A 1605-12 Nároková třída 1B
Chování při otěru
Rakouská norma A 1605-12 zkouška 2 Nároková třída 2D (≥50 U)
Chování při poškrábání
Rakouská norma A 1605-12-zkouška 4 Nároková třída 4D (≥ 1,0 N)

TECHNICKÁ DATA
Pojivo: V oleji modifikovaný polyesterpolyol
Hustota: 0,94g/cm3 ± 0,02 při 20 °C
Odstín: Bezbarvý
Stupeň lesku: G00 tupě matný G50 hedvábně lesklý

G20 hedvábně matný G80 lesklý
Dodaná viskozita: Ca. 35“ ± 5DIN 53 211
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UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu: stupňovité broušení dřeva:
Dřeva s hrubými póry zrnitost 120 až 180
Dřeva s jemnými póryzrnitost 150 až 220

Mezibrus: zrnitost 240 až 320
Zpracování
Podmínky pro zpracování Teplota při zpracování mezi +15 a 25 °C
Způsob nanášení: Stříkáním, poléváním
Množství nánosu: Základování: 120-160g/m2

Vrchní lakování: 100-130g/m2

Ředění: Do 30% ředidlo 670 nebo ředidlo 413
Schnutí: Brousitelné a přelakovatelné po 1-2 hod., při teplotě schnutí při 20 °C. 

Mezibrus se musí provádět vždy těsně před dalším lakováním.

Při zpracování jako 1K lak
Tužidlo: PUR tužidlo 7D 451=DR 4070 nebo 7D 290
Poměr tužení: 10:1
Doba zpracování: 2 pracovní dny;  natužený materiál lze další den zpracovat, musí se však 

smíchat 1:1 s čerstvě natuženým lakem. Další prodlužování doby 
zpracování není možné.

Skladovatelnost: Lak: 52 týdnů
Tužidlo: 39 týdnů
V uzavřených originálních obalech

Balení: Lak: 25 l plechové balení u 200 l sudy
Tužidlo: 2,5 l plechové balení

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

POZOR: Postup lakování musí být vždy buď 1K nebo 2K, nelze slučovat!

 Před zpracování dobře promíchat
 Nehodí se jako nátěr na pigmentované plochy.
 Není vhodný pro vybělené plochy.
 Provedené údaje se vztahují na podmínky při pokojové teplotě. Větší odchylky od této teploty mohou vést 

k chybnému lakování.

Při zpracování jako 2K lak
 Tužidlo dobře promíchat
 Směs tužidla a laku nechat před zpracováním 10-15 min. reagovat.
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