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TECHNICKÝ LIST
Produkt

OHT 161 Vrchný vodou riediteľný matný lak na
zvislé nanášanie pre vonkajšie
prostredie

Riedidlo

Čistá voda

Hlavné použitie

Matný vrchný lak pre predmety určené pre vonkajšie prostredie
(dvere a okná, zárubne, okenice, obklady, balkóny, chalupy a pod)

Charakteristiky

Dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, dobrá
transparentnosť, dobrá priľnavosť a odpudzovanie vody. Nanášanie
štetcom, striekaním, air mix pumpou.

Technické údaje

- zbytok sušiny
- merná hmotnosť

38,5 % +/- 1%
1,003 +/- 0,03

- viskozita - Brookfield N 4 rýchlosť 10
Sušenie pri izbovej teplote:
a) nechytá sa prach
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky
Sušenie v tuneli
a) odvetranie
b) horúci vzduch
c) chladenie
Výdatnosť
Brúsiteľnosť min. po
Prelakovanie inými výrobkami

7 200 cps

30 min
90 min
30 min
4-6 m2/kg
4h
2h

Skladovateľnosť produktu

6 mesiacov

Obal

kovový

Nanášanie
Množstvo: (g/m2)
Max. celkom
Riedenie

Štetcom
áno
200
5%-10%

(5 – 10 %)

Striekaním
áno
200
0%- 5%

20 min
60 min
24 hod

Doporučené postupy
a) podklad
impregnácia
sušenie
ľahké prebrúsenie
vrchný lak

ihličnaté drevo
IHT 51
4 hod
OHT 161

b) podklad
impregnácia
sušenie
ľahké prebrúsenie
vrchný lak

ihličnaté drevo
IHP 51/327 orech
4 hodiny

c) podklad
impregnácia
sušenie
ľahké prebrúsenie
vrchný lak
ľahké prebrúsenie
vrchný lak

ihličnaté drevo
IHP 51/327 orech
4 hodiny

OHT 161

OHT 161
OHT 161

Upozornenia
- Pred použitím produkt veľmi dobre premiešajte.
- OHT 161 je citlivý na chlad. Neuchovávajte preto produkt v prostredí s teplotou nižšou ako 5oC.
- Vyznačené doby sušenia sú platné pre teplotu 20oC ( nikdy nie nižšiu ako 10oC) a pri dobrej
cirkulácii vzduchu.
- Odporúča sa vyhnúť práci v prostredí, kde tieto podmienky nie sú zachované, v opačnom prípade
sa môžu vytvoriť defekty a spomalenie sušenia.
- OHT 161 je vodou riediteľný jednozložkový transparentný lak s dobrou pružnosťou a dlhou
životnosťou vo vonkajšom prostredí.
- OHT 161 má dobré tixotropné vlastnosti, teda môže byť nanášaný na vertikálne plochy vo veľkých
hrúbkach bez nebezpečenstva stekania.
- Pri aplikácií striekaním sa odporúča použiť trysku s menším otvorom, než je používaná pre ostatné
vrchné laky rozpustné v riedidlách (1,6-1,8 ), pri striekaní airless použite trysku veľkosti 1,9.
Aby sa získal lepší estetický výsledok, odporúča sa pridať k poslednej vrstve OHT 161 od 0,5%
do 3% pasty transparentného oxidu železa zo série PSU 500, čo dodá väčšiu hĺbku a
priehľadnosť náteru a tiež záruku vyššej odolnosti vo vonkajšom prostredí.
- OHT 161 nie je náchylný na odstraňovanie i keď sa pretiera vo veľmi krátkom čase. Má tiež
vynikajúcu priľnavosť na staré nátery s riedidlom.Vďaka tejto vlastnosti je najlepším produktom
na údržbové práce.
- OHT 161 sa obvykle aplikuje priamo na brúsený impregnant, jedným nánosom od 200 do 250
gr/m2, ale môže byť aplikovaný aj v dvoch po sebe nasledujúcich nánosoch, prvý s menšou
hrúbkou a následnou dvojhodinovou prestávkou (s eventuálnym medzibrusom, ktorý sa
odporúča po uplynutí týchto dvoch hodín).
- Tento produkt bol testovaný v najtvrdších podmienkach talianskeho podnebia a povrchový náter
OHT 161 nevykazoval „bloking efekt“(prisatie dvoch nalakovaných plôch). Taktiež, pokiaľ je to
potrebné, môžete ďalej zvýšiť jeho odolnosť pridaním 0,5% - 1% ADT 101.
- Séria OMT je dostupná v nasledovných stupňoch lesku:
OHT 160
OHT 161
OHT 162

20 lesk ± 2 matná
30 lesk ± 2 stredne matná
40 lesk ± 2 saténová

OHT 164

60 lesk ± 2 stredne lesklá

Ošetrovanie hotového náteru:
-

Čistiť roztokom vody a bežných saponátových čistiacicj prostriedkov neobsahujúcich
abrazívne zložky.
Nepoužívať čistiace prostriedky s obsahom alkoholov ako napr. okena a pod.

Oprava poškodeného náteru:
-

Menej poškodené miesta stačí prebrúsiť br. pap. č. 180 - 220 a pretrieť vrchným lakom
OHT 161.
Viac poškodené dielce treba očistiť, prebrúsiť br. pap. č. 180 a prelakovať vrchným
lakom OHT 161. Tento lak má dobrú priľnavosť aj na staré nátery na vodnej aj na
rozpúšťadlovej báze.
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