VITRASOL SATIN
Transparentní saténový lak, napjatý, na bázi polyuretanových pryskyřic
ve vodní fázi

interiér

Urèení:

· K lakování parket a døevìných podlah a schodi
· Vhodný pøedevím na nové døevo, ale také pro renovaèní práce

Uitné vlastnosti:

· Ojedinìlá kombinace – vodou øeditelný jednoslokový polyuretan
· Výrobek s velmi slabým zápachem
· Vynikající pøilnavost a tvrdost
· Lze velmi rychle nanáet dalí vrstvu (-y)
· Dokonalá prùsvitnost zhodnocuje kvalitu a vzhled parket
· Výjmeèná tvárnost
Vodou øeditelný bezbarvý saténový lak na bázi polyuretanových pryskyøic,
jednoslokový.

Popis, klasifikace:

Charakteristika
Mìrná hmotnost:

1,04 kg/litr

Obsah suiny:

Objemový: 30 %
Váhový:
32 %

Záehový bod:

Bezpøedmìtný

Vzhled filmu:

Napjatý, saténový lesk ( 50 pod60°)

Vydatnost:

10 m2/l v závislosti na povaze a struktuøe podkladù a na zpùsobu nanáení
(orientaèní, uvedeno pro 1 neøedìnou vrstvu na hladkém podkladu)
(Podle normy NF T 30-073)

Doba schnutí :

(orientaèní pøi 20°C a 65% relativní vlhkosti)
1 hod.
Nechytá prach:
Suchý (dotyk) :
2 hod.
3 hod.
Dalí vrstva:
Uvedení do provozu: 12 hod.

Balení:

1 l a 5 l.

Barevné odstíny:

Bezbarvý

Skladování:

12 mìsícù v originálním neotevøeném balení.Pøechovávejte na místì chránìném
pøed mrazem a horkem.

Prováděcí pokyny
Øedìní:

Pøipravený k pouití.

Pøíprava výrobku:

Pøed pouitím peèlivì promíchejte.

Aplikaèní náøadí:

Plochý tìtec, lakovací váleèek nebo stìrka.

Èitìní náøadí:

Vodou okamitì po pouití.

Prováděcí pokyny
Podmínky nanáení:

Datum vydání: Duben 2006
Tímto technickým listem se ruší platnost
všech předešlých verzí.

Teplota podkladu a prostøedí by nemìla klesnout pod + 10° C a pøesáhnout
+25° C. Plochy a konstrukce, které nemají být natøeny (napø. stìny apod.)
chraòte peèlivì pøed potøísnìním (maskovací pásky, fólie). Eventuální odstøiky
nebo potøísnìní okamitì opatrnì oèistìte vodou, po zaschnutí je odstranìní barvy
sloité.
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Podklady:

Nenatřené:
· Vechny døeviny bìnì pouívané k výrobì parket.
Natřené:
· Parkety natøené starým pøiléhajícím lakem.
· U jiných nebo nejednoznaèných podkladù doporuèujeme konzultaci
s Vaím nejbliím prodejcem.

Pøíprava podkladù:

· Døevìné podklady musí vyhovovat obecnì platným normám a pravidlùm, musí
být suché, zdravé, pevné a soudrné. Na plochách nesmí být výraznìjí závady
typu – odtípnutá dýha, puchýøe, otevøené póry, vìtí díry apod.
Aby nátìry na døevì mìly dostateènou ivotnost, musí být podklady (výrobky, díly
apod.) øeeny dobøe konstrukènì a musí být zvolen optimální druh døeva.
· Døevo nenatøené: døevo musí být suché (vlhkost nií ne 12% váhy). Døevo
nejprve peèlivì oèistìte, odmastìte dle potøeby. V pøípadì potøeby proveïte
pøebrouení (brusným materiálem zrnitosti 60-120 dle tvrdosti podkladu)
s následným dùkladným odstranìním prachu.
· Natøené døevo (pouze dostateènì pøídrným lakem) dùkladnì oèistìte
a pøípadnì odmastìte, dále nutno pøebrousit jemným brusným materiálem
a odstranit prach.
V pøípadì problematických starých podkladù se poraïte se svým prodejcem.
· Voskované parkety (døevo) nutno velmi dùkladnì a povinnì pøebrousit s cílem
naprostého odstranìní starých voskù, odstranit prach, pøíp. odmastit.
· V pøípadì jakýchkoliv nejasností pøi pøípravì podkladù se poraïte se svým
nejbliím prodejcem.

Systémy nanášení - aplikace nátěrových hmot
Přípravné práce nutno vždy zvažovat i s ohledem na požadovaný stav a vzhled konečné
povrchové úpravy.
Podklady

Surové parketové dřevo

Parketové dřevo natřené
starým lakem

Vrchní vrstva

2 nebo 3 vrstvy Vitrasol Satin

2 vrstvy Vitrasol Satin

Nanáejte pravidelnì bez silných nánosù nebo naopak slabì natøených míst.
Mezi jednotlivými vrstvami proveïte jemné brouení brusivem zrnitosti 100 - 120

Specifická doporuèení Následné èitìní podlah oetøených lakem Vitrasol Satiné neprovádìjte èistícími
údrba:
prostøedky s obsahem èpavku nebo abraziva.

Hygiena a bezpečnost
Výrobek (pøípravek) není dle zákona è.157/1998 Sb., ve znìní novely è.352/99
Sb., klasifikován jako nebezpeèný. Zamezte styku s kùí a oèima. Pouívejte
ochranný odìv a ochranné rukavice. Pøi potøísnìní odlote kontaminovaný odìv a
kùi omyjte velkým mnostvím vody a mýdlem. Pøi zasaení oèí vymývejte 10-15
minut velkým mnostvím vody. Pøi náhodném poití vypláchnìte ústa a vypijte asi
pùl litru vody. V pøípadì potøeby vyhledejte lékaøe. Jinak se øiïte obecnì platnými
pøedpisy.

Tento technický list má za cíl informovat nae zákazníky o vlastnostech naeho výrobku.
Uvedené informace se zakládají na naich souèasných znalostech. Nicménì tyto informace
nemohou nahradit popis pøizpùsobený povaze a stavu natíraných podkladù. Z dùvodu
neustálého technického rozvoje je na naich zákaznících, aby si u naich prodejcù ovìøili,
e tento technický list nebyl pozmìnìn pozdìjím vydáním.

Datum vydání: Duben 2006
Tímto technickým listem se ruší platnost
všech předešlých verzí.
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