Te c h n i c k ý l i s t
AC-Lak Hydro transparent
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Označení výrobku:
Číslo výrobku:
Barevný odstín:
Stupeň lesku:
Surovinová báze:

AC-Lak Hydro transparent
Akrylátový vodou ředitelný lak na dřevo i nábytek
AC-Lak
transparent
lesklý-pololesk
akrylátová disperze

Ředidlo:

voda/pro všechny varianty nanášení/

Použití:

máčení dřevěných předmětů,vzduchové nebo tlakové nanášení

II. TECHNICKÉ ÚDAJE
Dodavatelská viskozita:

mléčná kapalina

Obsah netěkavých látek:
Hustota:

min. 38% -váhově
1-1,1 g/ml

Zasychání nátěru:
/dle SOP 1 /ČSN 67 3052/

stupeň 1 - 1 hodin
stupeň 2 - 6 hodin
stupeň 4 - 24 hodin

Tloušťka filmu:
/dle ČSN EN ISO 67 3052/

25-30 um

Tvrdost nátěru kyvadlovým přístrojem:
ČSN ISO 1522

po 3 dnech nejméně 30%

Skladovatelnost:
24 měsíců v originálním obalu
při teplotě +5 až +25 °C (NESMÍ ZMRZNOUT)
III. ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ
Možnosti zpracování:
Příprava laku:
Podklad:
Pracovní viskozita:
Tloušťka vrstvy:
Vydatnost:

nanáší se válečkem, štětcem nebo stříkáním a máčením
dobře zamíchat
dřevo
30 s / 20 °C – 4mm pohárek
30 um
cca 8-10 m2 / kg 30um

Te c h n i c k ý l i s t
AC-Lak Hydro transparent
III. ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:
Teplota zpracování:

+5 až + 35°C při vlhkosti dřeva max 12%

Schnutí: +20°C/vrstva 30um/
Prach:
Dotek:
stupeň 4:

20 minut
60 minut
24 hodin

Parametry nanášení: Při máčení výrobků vynořovací rychlost 0,1-0,6m.min.
Pneumatické nanášení tryska 1,2-1,8mm tlak vzduchu
0,25-0,35MPa.
Příprava povrchu při máčení lak AC-Hydro zasychání 2-3hod.
Lehké přebroušení brusným papírem 150-180.
Lak AC-Hydro 1-2x

Upozornění:
Výrobek není určen pro přímý styk s potravinami.

Bezpečnost práce:
Není hořlavou kapalinou. Při práci nepřadstavuje žádné nebezpečné riziko.
ohně. Zajistěte účinné větrání a používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky. Udržujte zásady osobní hygieny.
Ukládejte mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

První pomoc:
Není specifikován jako nebezpečná látka.
Likvidace obalů:
Číslo odpadu: O-ostatní.

Firma je zapojena v systému obalového odpadu EKOKOM č. EK-F00030575

Prázdné obaly odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.
Původci odpadu oprávněni k podnikání musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.

