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PUR  SUN  BLOCKER  370

POPIS PRODUKTU
Vysocehodnotný, polyuretanový lak, určený k lakování nábytku s bezchybným průběhem, velmi dobře 
brousitelný a s vynikající plnivostí. Nasazením novodobých Thixotropních prostředků bylo 
minimalizováno stékání materiálu na stojících plochách.Vybrané UV filtry optimálně chrání natřený 
podklad proti zežloutnutí. Další přídavek ochranných prostředků není možný.
 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI LAKU
Odolnost proti chemickým vlivům
Norma A 1605-15                                      požadavková třída 1B1
Odolnost při oděru
Norma A 1605-12-zkouška 2                     požadavková třída 2D (>50 U)
Odolnost při poškrábání
Norma A 1605-12-zkouška 4                     požadavková třída 4D (>1,0 N)
Odolnost proti působení ohně                                           
Norma B 3800                                           hořlavina třídy               B1 (těžce hořlavý)
(Ve spojení s těžce hořlavým podkladem)                 třída doutnavosti            Q1 (slabě doutnavý)   
                                                                                                    třída tvořivosti kapek    TR 1 ( nekapavý)
LAKOVÁNÍ HRAČEK
PUR SUN BLOCKER 370 je určen k lakování hraček. Splňuje požadavky Rakouské normy
S 1555 vztahující se k potu a slinám tak i norma EN 71-3 „bezpečnost hraček, migrace
určitých elementů“ („bez těžkých kovů“). 

APLIKACE 

Je to specielně určený nábytkový lak pro vysoké nároky  při lakování  kuchyňských ploch, 
v sanitárních a gastronomických provozech. Díky  výborným thixotropním  a  ředitelným vlastnostem 
je stříkání  profilů  a stojících ploch bezproblémové.  Použitím nové generace ochrany proti UV záření, 
jsou  potlačeny  problémy se změnou barevnosti  nebo zažloutnutím  dřeva. Je vhodný i  pro plochy 
dokončené barevným mořením a též pro tónování.
Ve  zkušebním  institutu  proběhly specielní osvětlovací zkoušky  na těchto dřevinách: javor, bříza, 
buk, ořech, dub, jasan, olše, smrk a borovice. 
PUR SUN BLOCKER 370  je také samozřejmě určen  pro lakování  bílých  a barevných  základů, jako 
též pro plochy vybělené peroxidem vodíku. 
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2str. Pur sun blocker 370

TECHNICKÁ  DATA
Pojivo:                                    Akrylát
Stupeň lesku :                         G00  tupě matný, G20  hedvábně matný, G50  hedvábně lesklý,
                                                G80  lesklý
Odstín:                                     bezbarvý
Dodaná viskozita :                  cca 35 - 5 sec. DIN  4 mm / 20°C

ZPRACOVÁNÍ  
Příprava podkladu :    Odstupňované broušení dřeva - dřeviny s hrubými póry     hrubost 120 až 180
                                                                                                        dřeviny s jemnými póry   hrubost 150 až 220
                                                                                       mezibrus                           hrubost 240 až 320

Nanášení:                                Stříkat (Airless, Airmix, kelímková pistole), polévat 
Množství  nanášení:                100 až 130 g/m2  každý nátěr
Poměr míchání:                      10 dílů PUR SUN BLOCKER 370 
                                                1 díl  PUR tužidlo 7 D 451, nebo 7 D 467 

Doba zpracování:             2 pracovní dny. Materiál z předešlého dne se dá použít jen když
                                                ho smícháme s novým materiálem, který je smíchán v poměru
                                               1:1. Další prodloužení zpracovatelnosti materiálu není možné.

Ředění: Při stříkání: PUR ředidlo 413 nearomatické
Při polévání : PUR ředidlo 670 nearomatické

Schnutí: Brousit a přelakovat lze po 1 až 2 hodinách, a to tak, že
mezi každým dalším lakováním je nutné přebroušení.

Skladování: Lak - 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu
                                                  při teplotě od + 15°C do + 25°C

Tužidlo - 9 měsíců v uzavřeném originálním obalu
                                                  při teplotě od + 15°C do + 25°C

Velikost obalů: Lak - 10 l, 25 l, 200 l
Tužidlo - PUR tužidlo 7D 451 = DR 4070 v 1 l, a 2,5 l
                PUR tužidlo 7D 467 v 2,5 l

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

• Před zpracováním dobře promíchat!
• Zpracování mezi + 15 až + 25°C.
• Tužidlo dobře vmíchat!
• Lak / tužidlo směs je nutno před zpracováním ponechat 10 až 15 minut reagovat!
• Tyto předepsané údaje se rozumí normální pracovní teplota prostředí. Silné rozdíly v teplotách 

mohou způsobit neočekávané změny v laku a jiné chyby.
                                                                 22.06.2005 Chlud
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