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WPA 2100-40
WBS 1K-PU-Akrylátový lak - hedvábný mat

Použití: Vysoce hodnotný, vodouředitelný, krycí jednovrstvý lak na 
polyuretanové disperzní bázi knátěrům plastových dílů (Telefonní oblast, 
            telekomunikace,) a dřevo (nábytek, zahradního nábytku, schodišť, dřevěných 
            podlah). Zpracovatelný natíráním, válečkováním, poléváním a zaplavením.

Charakteristika: Báze pojiva: Plyuretanová-akrylátová disperze
Obsah sušiny: 28 - 32 váhově -%
Dodaná viskozita: (DIN 53211): 40 - 50 s 4 mm 
Spez. Gew (DIN 51 757): 1,02 - 1,08 kg/l          
Stupeň lesku:(DIN 67 530):  35 - 45 %/60° (hedvábný mat)

Vlastnosti:  -     vodou ředitelný
− blokově pevný
− krycí
− Odolnost UV a povětrnostním podmínkám
− vysoká mechanická a chemická odolnost (PVC, ABS, PA, ABS-PC,PC)
− perfektně aplikovatelný, rychlé schnutí

Skladování: V uzavřené originální nádobě skladovatelné min. 2 roky. Neskladovat v mraze

Označení: Vbf: odpadá, zařazení mezi nebezpečné látky: odpadá.

Zákonodárství - VOC: EU- hraniční hodnota pro produkt (kat. Aúd): 150g/l (2007)/130g/l (2010)
Tento produkt obsahuje maximálně 91g/l VOC.

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Podmínky pro
zpracování: Od +10°C a do +35°C  podkladu a okolní teploty.

relativní vlhkost vzduchu při zpracování:Max 75%.

Vhodné podklady: Plasty očistit čističem Mipa WBS, nebo antistatickým čističem plastů.
Suché, neošetřené dřeviny jako staré - renovaci vyžadující dřeviny po 
odpovídajícím předúpravou.

Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, suchý, a zbaven prachu, oleje, mastnot a vosků. Staré 
nátěry musí být velmi dobře soudržné a dobře obroušené.

Přilnavost vyzkoušet a zkontrolovat zkušebním nátěrem. 

Ředidlo: Ředit vodou 0 - 5 %.
K polévání nebo zaplavení používat nezředěné.
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Způsob nanášení:              Tlak (bar) Tryska(mm) Chody stříkání ředidlo
HVLP      3-5      1,3 - 1,6                             2-3              0-5%
Váleček (Lackwaize Royal         -                                    -                                     -                     neředí se
Glattfilt)
Polévání, zaplavení        -                                    -                                     -                     neředí se

Ředidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Schnutí
teplota objektu 20°C suché na prach nelepí se mechanicky zatížitený
                   30-35min.              Po cca 2h                       7-9 dní

Nízké teploty, vysoka relativní vlhkost vzduchu nebo savé dřeviny
prodlužují čas proschnutí. Aby bylo zajištěno správné proschnutí,
je nutno zajistit dostatek odvětrání.

Teoretická vydatnost: 4,0-5,7m² / kg (při 50µm suché vrstvy nátěru)

Zvláštní upozornění
Před upotřebením dobře promíchat. 

Bezpečnostní ustanovení

Během práci zákaz kouření, konzumace potravin a nápojů. Oči a pokožku chránit před postříkaním 
barvou. Při postříkání barvou se okamžitě důkladně umýt čistou vodou. Uchovat mimo dosah dětí.
Nevypouštět do kanalizace, povodí, nebo zeminy. Během a po zpracování zajistit dostatečné odvětrání.

Čištění nářadí

Nářadí okamžitě po použití, nebo při delších pracovních přestávkách očistit vodou.

Likvidace

Likvidace probíhá recyklačním systémem pro plechové obaly a ocel (KBS). Obaly musí být čisté, suché 
zbaveny cizích látek a zbaveny zbytků. U plastových obalů je nutné odstranit železný držák. Obaly musí 
vykazovat na uvedené etiketě poslední náplň.
Tekuté zbytky materiálu odevzdat ve sběrnách pro staré laky.

        Chlud P.  12. 03. 2009
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