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TECHNICKÝ LIST
Produkt

LPP 50/... Vrchná PU lesklá farba

Tužidlo

CAT 206

Riedidlo

DLT 3 - DLT 4 - DLT 14 (40 – 60 %)

Hlavné použitie

Nanášanie striekaním alebo polievaním na rovné podklady, montovaný
nábytok, rámiky nábytkové dvierka a rôzne predmety.
Výborná plniaca schopnosť, maximálny lesk, výborná povrchová tvrdosť a
leštiteľnosť.

Charakteristiky

50 % (hmotnostných na množ. laku)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
72 % +/- 1 %
- zbytok sušiny pri aplikácií
65 % +/- 1 %
- merná hmotnosť
1,309
- viskozita
- viskozita s tužidlom

2 min. 40 s/F4
1 min 4 s/F4

- životnosť natuženej zmesi
- zasychanie pri izb. teplote
a) proti prachu
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky
- interval medzi dvomi nánosmi bez brúsenia

>3h
20 min
2h
24 h
1–2h

- povrchová tvrdosť
- odolnosť na prípravky používané v domácnosti
- odolnosť na atmosferické vplyvy
- žltnutie

výborná
dobrá
nevhodný
dobré

- skladovateľnosť laku
12 mesiacov
- skladovateľnosť tužidla
12 mesiacov
- obal
kovový
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spôsob nanášania

striekanie
áno

airless
áno

polievanie
áno

Množstvo (g/m2)
1. vrstva
140
140
160 – 200
2. vrstva
160
160
-Max. spolu
300
300
200
Riedenie
40 – 60 %
40 – 70 %
10 – 20 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučené postupy
podkladový materiál
izolačný lak
základný lak
vrchný lak

MDF doska
IST 1
PKP 24
LPP 50/...

podkladový materiál
izolačný lak
základný lak
vrchný lak

MDF doska
IST 1
PZT 10
LPP 50/...

podklad
izolačný lak
vrchný lak

impregnovaný papier biely
IST 4
LPP 50/...

2 - 3 vrstvy
1 – 2 vrstvy

2 vrstvy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenia
-

-

Tuženie a riedenie je uvedené v hmotnostných percentách.
Ak je prvá vrstva brúsená, druhá vrstva sa môže nanášať po jednom alebo viac dňoch.
Pre lepší výsledok sa ako základný lak odporúča polyester brúsený s papierom so zrnitosťou
280 – 500.
Pri použití polyuretánového základu sú slabé výsledky pretože vzniká riziko prepadávania a
absorpcie, ktoré sa môžu vyskytnúť okamžite alebo po čase.
Je nevyhnutné urobiť potrebné overenia v závislosti na špecifických požiadavkách.
Tento vrchný lesklý lak sa môže brúsiť (brusný papier 500-800) a leštiť s brusnou pastou a
leštiacou emulziou po 48 hodinách, ak teplota okolia je nad 20 °C a po 72 hodinách pri
nižších teplotách.
Pri aplikácií sieťotlačou alebo pre interval medzi dvomi vrstvami prevyšujúcim 4 hodiny,
katalyzovať LPP 50 so 60 % CAT 207 ANT.
Pri aplikácií so striekacím automatom s vodnou clonou použiť 100 % CAT 230 ANT.

