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TECHNICKÝ LIST
Produkt

IST 5 Izolačný jednozložkový lak na tmavé dreviny

Druhý komponent ACT 1 10 % (hmotnostných na množ. laku)
Riedidlo

DLT 10

(30 %)

Izolačný lak na exotické dreviny (palisander, teak, timoe, zebrano,
padouka, eben apod.)
Charakteristiky
Nanášanie polievaním, striekaním, štetcom prípadne handrou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
24 % +/- 1 %
- zbytok sušiny pri aplikácií
24 % +/- 1 %
Hlavné použitie

- merná hmotnosť

0,910 +/- 0,03

- viskozita
- viskozita s tužidlom
- životnosť produktu s ACT 1
- zasychanie pri izb. teplote
a) proti prachu
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky

11 s/F4
13 s/F4
viac ako 8 h
10 min
40 min
5h

- interval medzi jednotlivými nánosmi bez brúsenia 2 – 4 h
- nanášanie polyesteru po
2 – 18 h
- nanášanie polyuretánu po
2 – 18 h
- skladovateľnosť laku
12 mesiacov
- skladovateľnosť urýchľovača
12 mesiacov
- obal
kovový
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania

striekanie
áno

polievanie
áno

Množstvo (g/m2)
1. vrstva
60
60
každá vrstva
max. celkom
180
220
Riedenie
30 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučené postupy
a) podkladový materiál
izolačný lak
základný lak

exotické dreviny
IST 5
1 - 3 vrstvy
PZT 10
alebo PZT 14
vrchný lak
OPT 50
alebo LPT 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenia
- Pre stanovenie počtu potrebných vrstiev izolačného laku na zakrytie exotickej dreviny je
je potrebné urobiť skúšku.
- Pretože sa jedná o jednozložkový izolačný lak katalyzovaný vlhkosťou vzduchu a dreva,
na ktoré sa nanáša, potom v prípade, ak sa pracuje v mimoriadne vlhkom prostredí treba
naniesť polyester v ten istý deň (zvlášť na vonkajších dielcoch)
- Počas polievania pridávať odparené riedidlo pomocou odkvapkávača.
- Na odizolovanie povrchu palisandra stačia dve vrstvy izolačného laku polievaním, prvá
v množstve 45 g/m2, druhá 60 g/m2. Doporučuje sa vždy urobiť predbežné skúšky.
- K izolovaniu ebenu sa doporučuje aplikovať IST 5 bez pridania urýchľovača ACT 1, aby
izolačný lak lepšie prenikol do pórov dreva.
- I keď čas spracovania zmesi je dlhý neodporúča sa nanášať produkt po dvoch hodinách
od jeho namiešania.
- Izolačný lak IST 5 je veľmi citlivý na vlhkosť.
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