NATURA
beltéri lakk

TÍPUS

HASZNÁLAT

KÜLÖNLEGES
TULAJDONSÁGOK

Vizes alapú gyorsan száradó akril gyanta alapanyagú
lakk, hatásos UV-elnyelő anyaggal (UV védelem).
Gyorsan szárad, csaknem szagtalan és nem sárgul meg.
Száradás után a lakkréteg jól bírja a lemosást és
dörzsölést.
A NATURA alkalmas belső fafelületek, fal és mennyezet
faburkolatok, bútorok lakkozására. Nem alkalmas padlózat
lakkozásához.
Színezhető világos árnyalatokra, amelyek kiemelik a
természetes színét, Színezési kód: TPL. A terméket első
osztályú csoportba sorolták (Group M1) az építőipari
termékek káros anyag kibocsátási osztályozásánál.

MŰSZAKI ADATOK
EU VOC határérték (kat A/e): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010
A termék VOC tartalma: 150 g/l
Szárazanyagtartalom

Kb. 32 % térfogategységenként

Kiadósság

10-16 m2/l

Sűrűség

Kb. 1,0 g/ml

Száradási idő + 23 °C-on Porszáraz
relatív páratartalom 50%Átfesthető
Használható

1/2 óra elteltével
2 óra elteltével
8 óra elteltével

Hígítás

Vízzel.

Tisztítás

Vízzel, vagy szintetikus mosószerrel.

Fénycsoport
Színek

Színtelen: fényes, selyemfényű, matt,
Színezhető a TEKNOMIX színezési rendszerben
Woodex, KuultoVisa, Valti Color színkártyák alapján

Kiszerelés

1, 3, 10 l

Tűzveszélyesség

Mérsékelten tűzveszélyes: „D”
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Felület előkészítése

Tisztítsuk meg a kezelendő felületet, csiszolással,
mosással, keféléssel. Távolítsuk el a zsírt, piszkot és a
régi lakkréteget a felületről. Ha a lakkréteg lepattogzott,
teljesen távolítsuk el csiszolással. A régi lakkréteg
festékeltávolítóval vagy spaklival is eltávolítható. Ezek
után le kell csiszolni a felületet.

Alkalmazás

Keverjük fel a lakkot alaposan használat előtt. Ha a
NATURA-t alapozóként használjuk, hígítsuk fel 15 %
vízzel. Nedvesítsük be a sötét fából készült fafelületeket
( palisander, mahagóni) és valamennyire hagyjuk
megszáradni mielőtt a NATURA-t alkalmaznánk.
Használjunk 8 - 12 cm széles lakkozó ecsetet,
hagyományos vagy légmentes szórófejet. A szórófejes
felhordásnál a sűrűség 25 - 40 s, DIN 4-nek kell lenni.
Használjunk 0,011^ - 0,013^-as fúvókákat. Ha az első
lakkréteg megszáradt csiszoljuk át enyhén a felületet,
hogy a kiálló farészecskéket eltávolítsuk. Második és
szükség szerint harmadik rétegként hígítatlan lakkot
használjunk. Ha fényes, időtálló lakkréteget szeretnénk
elérni, három réteg lakkot használjunk. Az utolsó réteg
felvitele előtt enyhén dörzsöljük át a felületet.

Alkalmazási feltételek

A levegő, a felület, a lakk hőmérsékletének + 10 ° C fölött
a relatív páratartalomnak 80 % alatt kell lennie.

Munkavédelem

LT: csoport 0. Mérsékelten tűzveszélyes

Tárolás

Fagyveszélyes. Minimum + 5°C-on tárolható.

Szavatossági idő

5 év

Gyártási idő

Dobozokon feltüntetve.

Forgalmazási
engedélyszám

OKBI-VABO/1091/2008

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 minőségellenőrzésünknek
megfelel. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az
anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó
Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknosfestek.hu
Honlap: www.teknosfestek.hu

2/2

