Piešťany, Žilinská cesta, areál letiska
Tel. 033/7731291 Fax. 0337731293
Mobil: 0905380811
E-mail: ehcolor@ehcolor.sk

TECHNICKÝ LIST
Produkt

OHT 203 Vodou riediteľný univerzálny matný lak na
parkety

Hlavné použitie
Charakteristiky

Charakteristické lakovanie parkiet. Je vhodný pre práce typu „Urob si
sám“.
Dobrá pružnosť, tvrdosť a odolnosť voči oderu, vhodný na nanášanie
valčekom alebo štetcom prispôsobený na obnovenie náterov a údržbu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
33 % +/- 1 %
- merná hmotnosť

1,003 +/- 0,03

- viskozita

36 s/F4 +/- 2 s

- zasychanie pri izb. teplote (120 g/m2)
a) proti prachu
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky

50 min
90 min
24 h

- výťažnosť

10 – 12 m2/kg

- brúsiteľnosť min.

4h

- prelakovateľné bez brúsenia

2h

- skladovateľnosť laku
- obal

12 mesiacov
kovový

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania

štetec a valček
áno

Množstvo (g/m2)
60 – 80
Riedenie
Čistou vodou.

5 - 10 %

Doporučené postupy
a) podklad
brúsenie
tmelenie
vrchný lak

parkety
br. pap. č. 150
PVT 25 + drevný prach
OHT 200

b) podklad
brúsenie
tmelenie
brúsenie
vrchný lak
sušenie
vrchný lak
brúsenie
vrchný lak

parkety
br. pap. č. 150
PVT 25 + drevný prach
OHT 200
2 hodiny
OHT 200
br. pap. č. 320
OHT 200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upozornenia
-

-

OHT 200 je transparentný vodou riediteľný jednozložkový vrchný lak vhodný na parkety. Po
nanesení tmelu na štrbiny (napr. PVT 25 zmiešaný s drevným prachom) a nasledujúcom
sušení a brúsení uvedeného tmelu je postačujúce na nanesenie niekoľkých vrstiev OHT 200
(2 – 3 vrstvy) podľa požadovaného stupňa krytia.
Minimálny čas medzi dvomi vrstvami je 2 hodiny, brúsi sa predposledná vrstva OHT 200.
V prípade chyby keď je nanesená veľká hrúbka produktu je možné oddelenie filmu od dreva
alebo štiepenie.
OHT 200 je citlivý na chlad. Skladovať pri teplote vyššej ako 5 °C. Nanášať a sušiť pri
teplote vyššej ako 10 °C.
Pri riedení použiť výlučne čistú vodu.
Pri zvláštnom použití, kde je požadovaná špeciálna tvrdosť a chemická odolnosť môžeme do
OHT 200 pridať 1 % sieťujúceho prípravku ADT 101 pre vodou riediteľné výrobky.
OHT 200 nie je vhodný na výrobky pre vonkajšie použitie.
OHT 200 je v nasledujúcom stupni lesku:
OHT 201
OHT 203

496 E-3

30 stupňov +/- 2
50 stupňov +/- 2

polomat
pololesk

