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HELO
Különleges lakk

TÍPUS Gyorsan száradó uretán/alkid alapú lakk jó ellenálló
képességgel. A lakk alkalmas minden igényes famunka
lakkozására bel és kültérben egyaránt.

. Kiválóan ellenáll az időjárásnak és víznek. A lakkréteg
fénytartóssága jó, nem repedezik és mállik le. A lakk UV
kötőanyagot tartalmaz, így csak kismértékben sárgul. Védi
a fafelületeket az elszíneződéstől és a megrepedezéstől.A
lakkréteg kemény, de mégis rugalmas, így dörzsálló és
ütésálló. Mosószerek, zsír vagy olaj nem károsítja.

HASZNÁLAT Jachtok, ajtók, ablakkeretek, padlók, bútorok és más fából
készült termékek, ahol egy időtálló lakkréteg szükséges.
Parkettára 2-3 rétegben alkalmas. Nem alkalmazható
különösen nagy igénybevételnek kitett parketták
lakkozására, pl. sportcsarnokok, táncparketták stb.

MŰSZAKI ADATOK EU VOC határérték (kat A/i): 600 g/l 2007; 500 g/l 2010
A termék VOC tartalma: 450 g/l
Szárazanyagtartalom: Kb. 50 % térfogategységenként.
Kiadósság: 10-14 m2/l.
Felhasználási mód: Ecset, hengerlés, szórás. Fúvóka
méret 0,009^ - 0,013^: 0,23 - 0,33 mm.
Sűrűség:  Kb. 0,9 g/ml.
Száradási idő +23°C-on, relatív páratalom 50%:
Nem ragad 1 óra elteltével. Tapintható 6 óra elteltével.  A
következő réteg felhordható 16 óra elteltével.
Hígítás: Lakkbenzinnel (0-5%).
Fénycsoport: Fényes, selyemfényű, matt.
Színek: Színtelen, a Teknomix színezési rendszerben
színezheő Woodex, KuultoVisa, Valti Color színkártyák
alapján.
Kiszerelés: 0,9; 2,7; 9 liter
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BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK Figyelem! Öngyulladás veszélye miatt, minden a

termékből származó hulladék anyagot, spray permetet és
a piszkos rongyokat stb. össze kell gyűjteni egy tűzbiztos
helyre és légmentesen külön tárolni. Nedvesítsük meg
vízzel vagy a hulladék anyagot égessük el.
(Lásd Biztonsági adatlap.)
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A felület előkészítése Tisztítsuk meg a felületet zsírtól, szennyeződéstől.

Távolítsuk el a régi rosszul tapadó lakkréteget. A
csónakokat, ablakkereteket és egyéb fából készült
felületeket lakkozás előtt megfelelő favédő szerekkel, pl.:
WOODEX-KUULTO VISA vékony lazúr, WOODEX-
NORDICA AQUA vékony lazúr- kezeljük szükség szerint.

Alkalmazás Használat előtt alaposan keverjük fel a lakkot, ellenkező
esetben a mattosító leülepszik ill. sókristályok képében
kicsapódhat a felületen. Alapozáshoz mindig használjunk
fényes Helo lakkot és hígítsuk kb. 20 % hígító
hozzáadásával. A készre lakkozást hígítatlan lakkal 2-3-
szor szükséges elvégezni. Vigyünk fel 3 vagy 4 réteg
lakkot csónakokra és egyéb komoly megpróbáltatásnak
kitett fafelületekre. A rétegeket a következő réteg
felhordása előtt enyhén dörzsöljük át. Belső
fafelületeknél 2-3 réteg elegendő. Vigyük fel a lakkot
széles lakkecsettel, vagy moher hengerrel. Parketta
lakkozásánál a lehúzó módszer az ajánlott.

A lakk színezése WOODEX-KUULTO VISA vékony lazúr színkártya alapján
történik. Minden esetben magasfényű lakk kerül
beszínezésre. Ezt 20 %-os lakkbenzin hígítással kell a
felületre egy rétegben felvinni. A következő egy v. két
réteg színezetlen (fényes, selyemfényű ill. matt) lakk
legyen.

Alkalmazási feltételek A felületnek száraznak kell lennie. A levegő hőmérséklete
+5°C felett , a páratartalom 80 % alatt legyen. Nem
ajánlott a lakkozást erős napsütésben vagy az esti harmat
leszállása előtt közvetlenül elvégezni.

További információk A lakkozott felület a végső keménységet és a
moshatóságot 3-4 héten belül eléri. A felületek kezelését
és mosását kerülni kell ebben az időszakban. A foltos
felületek tisztíthatók nedves törlőruhával vagy nyeles
felmosóval. Használjunk semleges tisztítószert. A nagyon
piszkos felületek később tisztíthatók enyhén lúgos
hagyományos tisztítószerrel

Tisztíthatóság Hagyományos mosószerekkel.
Tartósság Nagyon jól tűri a mosószeres és sósvizet.

Tárolás Szorosan lezárva és hűvös helyen kell tárolni.
Szavatossági idő 5 év.
Gyártási idő Dobozokon feltüntetve.

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek
és függnek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk,
ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelel. A
használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az
ISO 9001 szabvány tanúsítja.
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