Karta techniczna produktu

ACRYLLASUR
akrylowy lakier do drewna
W 16..
Informacja o produkcie
Materiał

Wodorozcieńczalna, niskozapachowa i przyjazna dla środowiska akrylowa lazura do
drewna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Bez biobójczych środków ochrony powłoki.

Zastosowanie

Jako pierwsza powłoka i warstwa renowacyjna dla stabilnych wymiarowo (np. okna i drzwi)
i nie ograniczonych wymiarowo elementów drewnianych (np. płoty, deski, pergole itp.)
wewnątrz i na zewnątrz budynków.
W001600 akrylowy lakier do drewna bezbarwny może być stosowana tylko wewnątrz
pomieszczeń.
Akrylowy lakier do drewna nadaje drewnu trwałą ochronę przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi i promieniowaniem UV oraz zachowuje naturalne usłojenie. Bardzo łatwy
w aplikacji, regulujący wilgotność, nieżółknący, o niskiej zawartości substancji szkodliwych,
bezwonny.
Właściwości:

bezzapachowy

niska zawartość substancji szkodliwych

łatwa obróbka

odporny na zmienne warunki atmosferyczne

odporny na promieniowanie UV

szybkoschnący

regulujący wilgotność

nieżółknący

matowy do jedwabiście matowego - przy wielokrotnym malowaniu stopień
połysku odpowiednio wzrasta (stopień połysku zależy od grubości warstwy,
podłoża itp.)

Obróbka
Podłoże

Podłoże musi być wolne od zabrudzeń, substancji oddzielających i suche.
Patrz również: VOC część C i DIN 18363 ust. 3.

System malarski

Drewno musi być suche, czyste i wolne od tłuszczu. Zawartość wilgoci w drewnie nie może
przekraczać 15 %. Wyciekającą żywicę należy zmyć rozcieńczalnikiem nitro. Złuszczające się
stare powłoki zeszlifować.
Powłoka wewnętrzna:
1-2 razy, w zależności od pożądanej intensywności koloru.
Powłoka zewnętrzna:
Pierwsza warstwa:
1x
M001000 podkład impregnujący do drewna
(impregnacja tylko dla drewna miękkiego lub iglastego)
2-3x
W0016.. akrylowy lakier do drewna
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ACRYLLASUR
akrylowy lakier do drewna
W 16..
Powłoka renowacyjna:
2-3x
W0016.. akrylowy lakier do drewna
Szalunki budowlane powiny być również obrobione na tylnej stronie. Powierzchnie z
mozaiki drewnianej muszą być uszczelnione, aby zapobiec wchłanianiu wody.
Nakładanie

Malowanie, natryskiwanie (przestrzegać odpowiednich środków ochronnych).
Przed użyciem dokładnie wymieszać. Stosować wyłącznie narzędzia nie rdzewiejące.
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą. Do malowania najlepiej używać pędzli z plastikowym
włosiem.
Podczas aplikacji i schnięcia temperatura powietrza, lakieru i podłoża nie może spaść
poniżej + 5 °C. Nie stosować przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, we mgle,
przy dużej wilgotności powietrza oraz tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia deszczu lub
nocnych przymrozków.
Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po zakończeniu prac.
Ochlapania i zabrudzenia natychmiast usunąć wodą.

Wskazówki

Ciemniejsze odcienie lakieru są bardziej odporne na promieniowanie UV niż jasne. Lakier
bezbarwny nie może być stosowany na zewnątrz ze względu na niewystarczającą ochronę
przed promieniowaniem UV. Efekt poszczególnych odcieni lakieru na różnych podłożach jest
różny, dlatego też zawsze zaleca się wykonanie próbnej powłoki na drewnie, które ma być
poddane obróbce.
Na jednej powierzchni nakładać tylko farbę z tym samym numerem produkcyjnym /
numerze partii.
Jeśli istnieje ryzyko przenikania składników drewna przy białych lub jasnych powłokach
lazurowych, zalecamy stosowanie lazur na bazie rozpuszczalników i nie zawierających
aromatów.

Dane techniczne
Skład

Czysta dyspersja akrylowa, pigmenty, woda, dodatki, eter glikolowy, środki konserwujące
(benz- i metyloizotiazolinon).

Gęstość

Ok. 1,05 g/cm³

Kolor

W001600
W001601
W001602
W001603
W001604
W001605
W001607

bezbarwny (tylko do wnętrz)
heban
dąb jasny
sosna
mahoń
orzech włoski
palisander

W001609
W001611
W001617
W001618
W001619
W001620
W001621

tek
biały
ciemny dąb
kasztan
drewno dryfowe
antyczny biały
rubinowy

Inne kolory dostępne są na zamówienie.
Wszystkie odcienie lakieru można ze sobą mieszać.
Stopień połysku

Matowy do jedwabiście matowego - przy wielokrotnym malowaniu stopień połysku
odpowiednio wzrasta (stopień połysku zależy od grubości warstwy, podłoża itp.)

Opakowania

2,5 l

Nakładanie

Malowanie (pędzlem z włosiem syntetycznym), natryskiwanie (przestrzegać odpowiednich
środków ochronnych).

Rozcieńczanie

W razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą do ok. 5%.
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Temperatura

Podczas aplikacji i schnięcia temperatura powietrza, lakieru i podłoża nie może spaść
poniżej + 5 °C.

Zużycie

Ok. 80 - 120 ml/m², w zależności od rodzaju drewna i chłonności podłoża.

Schnięcie

Pyłosuchość:
Możliwość ponownege malowania:

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.
Okres przydatności do użycia w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu 12
miesięcy.

Informacje o transporcie

Nie jest towarem niebezpiecznym w zakresie ADR.

Kod produktu

BSW60

Dopuszczalna przez UE
zawartość LZO (VOC)

Kat. (A/e): 130 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 60 g/l LZO

Oznakowanie produktu /
Bezpieczeństwo

Więcej informacji zawiera aktualna karta charakterystyki.

Utylizacja

Do recyklingu dawać wyłącznie dokładnie opróżnione opakowania. Resztki materiału po
wyschnięciu można zutylizować jako odpady domowe.
Ewentualnie zasięgnąć informacji w lokalnym zakładzie utylizacji.

po ok. 1 godzinie
po ok. 3 - 4 godzinach (przy 20°C i 50% wilgotności
względnej).
Czas schnięcia zależy od grubości warstwy, podłoża i warunków pogodowych.
W niższych temperaturach i wyższej wilgotności czas schnięcia jest dłuższy.

Informacje zawarte w karcie technicznej produktu sporządzono zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki. Stanowią one podstawowe
wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Data aktualizacji: 01.02.2017
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