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TECHNICKÝ LIST

Produkt

OHT 251 Univerzálny vodou riediteľný matný lak
pre interiér

Riedidlo

Čistá voda

Hlavné použitie

Lakovanie nábytku, dvier a stoličiek. Zvlášť vhodný pre
dvojvrstvové cykly s otvoreným pórom, nanášané striekaním,
airmix a airless (použiť vhodné zariadenie pre prácu s vodou)

Charakteristiky

Dobrá tvrdosť, transparentnosť a odolnosť voči termoplasticite

Technické údaje

- zbytok sušiny
- merná hmotnosť
- viskozita
Sušenie pri izbovej teplote:
a) nechytá sa prach
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky

36 % +/- 1%
> 1,000
1 min. 42 s/F4 ± 2

Brúsiteľnosť min. po

4h

Skladovateľnosť produktu

6 mesiacov

Obal

kovový

Nanášanie
Množstvo: (g/m2)
Riedenie

Airless
áno

(5 – 10 %)

20 min
60 min
24 hod

Striekaním
áno

80-120

80-120

10%-20%

10%- 20%

Doporučené postupy
a) podklad
brúsenie
základ
brúsenie
vrchný lak

dyha, masív z dubu
150-180
OHT 251
240-320
OHT 251

Upozornenia
-

OHT 251 je univerzálny jednozložkový transparentný matný lak riediteľný vodou, vhodný
pre lakovanie výrobkov z dreva pre interiér, s dobrou tvrdosťou.

-

V prípade pôsobenia slnečného svetla sa zvyčajne po čase objavuje zažltnutie dreva
zapríčineného UV žiarením. Množstvo zažltnutia záleží od druhu dreva a môže sa meniť pri
každej jednej zásielke. Pre zníženie tohoto úkazu sa môže pridať UV absorbér: ADT 102 2
%.

-

Uchovávať v priestoroch s teplotami vyššími ako 5 °C, pri nižších teplotách sa môže
znehodnotiť.

-

Je nutné mať pri aplikácií, či už pre výrobok, či už pre podklad a prostredie teplotu nie nižšiu
ako 15°C.

-

OHT 251 je dostupný v týchto stupňoch lesku:

OHT 250
OHT 251
OHT 252

304 E-1

20 gloss ± 2 gloss
30 gloss ± 2 gloss
40 gloss ± 2 gloss

matný
polomat
hodvábny mat

„Všeobecné predpisy použitia vodných lakov pre interiér“

„Všeobecný vzhľad“
Laky riediteľné vodou pre nábytok sú zložené z disperzie živice, ktoré aplikované vytvoria film
(povlak) bez použitia tužidla
1.) Fyzikálne vyparovanie
2.) Mechanické spojenie kvapiek disperzie živice po nastriekaní
Základné výhody vyplývajúce z použitia vodných lakov sú:
1.) Nezmenené zafarbenie podkladu
2.) Výrazné zníženie výdaju riedidiel
3.) Produkty riediteľné vodou
Najdôležitejšie upozornenia pre vodné laky sú tieto:
1.) je nutné mať vo fáze aplikácie, či pre produkt ako aj pre podklad a prostredie, teploty nie
nižšie ako 15°C. Filmy (povlaky), ktoré sa tvoria pod touto teplotou majú mechanickú
a chemickú odolnosť nižšiu ako je kvalitatívny štandart.
2.) Musia byť skladované v priestoroch s teplotou nie nižšou ako 5°C, pretože pri nižších
teplotách sa môžu znehodnotiť
Nasledovne sa budú analyzovať rôzne typy spracovania výrobku z dreva v spojení s použitím
vodného produktu pre lakovanie:
Zlepenie dýh
Zlepenie dýh musí byť vykonané veľmi pozorne a s lepidlami odolnými vode, pretože vodné
produkty vykazujú eventuálne chyby zlepenia oddelením a/alebo nafúknutím dyhy hlavne
v nespojených bodoch. Lepidlá triedy B3/D3 majú dobré výsledky pre ich dobrú odolnosť
voči vode. Keďže je na trhu mnoho rôznych produktov, odporúča sa vždy jedna preventívna
skúška.
Obrúsenie surového produktu
Vodné produkty majú sklon, kvôli hydrofilickej povahe celulózy, zdvihnúť vlas dreva a tak
spôsobujú drsný povrch. Takýto jav je viditeľný hlavne na dubovom masíve. Je teda
nesmierne dôležité dobré vybrúsenie dreva s cieľom odstrániť takýto úkaz.
Vysušovanie
Vysušovanie vodných produktov sa musí robiť v priestoroch s teplotou nikdy nie nižšou ako
15°C a s vlhkosťou najlepšie nie vyššou ako 60%. Mimo týchto hodnôt sa pomalšie vysušuje
a/alebo sa tvorí film (povlak) s nižšou tvrdosťou a chemickou odolnosťou. Je doporučené
robiť vysušovanie vo ventilovaných priestoroch, najlepšie so zvlhčeným vzduchom s mierne
zvýšenou teplotou (25-35°C). Vždy nech vychladnú kusy pred sťahovaním, aby sa vyhlo
prilepeniu.

Obrúsenie základu
Pre brúsenie základu použiť brúsny papier so zrnitosťou 240-320 a mať pritom na pamäti, že
sa to nesmie robiť s príliš veľkým tlakom, pretože by sa mohla zvýšiť teplota. Takýto úkaz
zvýšenia teploty sa deje pri lakoch na vodnej báze, keďže sú to termoplasty. Je
uprednostňované ručné (manuálne) brúsenie. Pri strojovom brúsení musí byť veľmi dobre
vyvážený stroj. Na trhu existujú brúsne papiere špeciálne vyvinuté pre produkty na vodnej
báze.
Obalové materiály
Polystyrén, pluzi-balls a plastické materiály na báze PVC nie sú vhodné ako obalové
materiály pre výrobky lakované s produktmi na vodnej báze. Polyetylén, v praxi, mal dobré
výsledky. Keďže je ne trhu veľký výber takýchto materiálov, doporučuje sa vždy jedna
preventívna skúška.
Čistenie, odolnosť voči škvrnám a termoplasticitá
Na čistenie výrobkov lakovaných s produktami na vodnej báze, vidiac ich všeobecnú
odolnosť proti chemickým pôsobeniam (napr. alkohol a čpavok), sa doporučuje použiť
roztoky neutrálnych prostriedkov vo vlažnej vode. V prípade iných povrchových lakov na
vodnej báze, pridanie nízkych percent (0,5-1%) ADT 101, sa dosiahnu nasledovné zlepšenia:
- odolnosť voči škvrnám (dôležité pre rovné časti)
- odolnosť termoplasticite (dôležité pre vrch stoličiek)
- tvrdosť
- odolnosť voči „blockingu“
ADT 101, raz pridaný, má životnosť 16 hodín, po ktorých musí byť obnovený. Vo väčšine
prípadov, pridanie „sieťovadla“ prináša jemný nárast viskozity a nie zgelovanie produktu,
preto je možné obnovenie zosieťovaného laku filtráciou do čerstvého produktu.
Zafarbenie dreva
Riediteľné moridlá zo série TCP15/... a TCP33/... sú natierateľné (ak sú dobre suché)
s produktmi na vodnej báze bez problémov. Moridlá riediteľné vodou (séria TCP16/...)
vzhľadom na ich príbuznosť s produktami na vodnej báze, spôsobujú, hlavne na tmavých
odtieňoch, chyby nezamorovania a/alebo „krvácania“.
Keďže existuje mnoho dostupných systémov, odporúča sa vždy preventívna skúška.
Aplikácia produktov na vodnej báze
Laky na vodnej báze môžu byť aplikované normálnymi lakovacími systémami (airless,
airmix, elektrostaticky, polievaním), za predpokladu, že materiál prístrojov je vhodný na
kontakt s vodou. Vodné laky sú taktiež vhodné pre použitie v lakovníckych systémoch, ktoré
predpokladajú obnovenie (znovuzískanie) striekaného materiálu. Pri elektrostatickej aplikácii
je nutné zariadenie špecifické pre vodné laky.
Indikácie pre aplikácie transparentných produktov na vodnej báze:
1.) s nádobkou -triska 1,8 – 2,0 mm; tlak 3 -4 bar
2.) airmix - triska 9 – 11mm; tlak materiálu 90 – 120 bar; tlak vzduchu 1 – 2 bar
3.) airless - triska 9 – 11mm; tlak materiálu 90 – 120 bar; tlak vzduchu 1 – 2 bar
V prípade pigmentovaných produktov, najlepšie výsledky sa môžu dosiahnuť s triskami
o trochu väčšími.
Prístroje nie v perfektnom stave (chybné tesnenia, tlaky príliš vysoké) môžu spôsobiť závažné
chyby filmu (povlaku) napr. vzduchové bublinky. Použitie atomizátora a/alebo ohrievača dalo
v praxi výborné výsledky. Prvý dovoľuje dosiahnuť výborné rozprášenie laku (aj pri nižších
tlakoch), zníženie „inglobalizácie“ vzduchu a zvýšenie transparentnosti filmu (povlaku).

Druhý dovoľuje dosiahnuť lepší povlak laku (hlavne v zimnom období) a teda vyšší
kvalitatívny štandard povrchovej úpravy ako aj konštantný výsledok počas celého roka.
Doporučuje sa aplikovať predhriaty lak medzi 25 a 35°C. prístroje musia byť vždy po použití
umyté vodou. V prípade, že s tým istým strojom sa musí striekať aj lak riediteľný riedidlom,
pre vyčistenie posledných stôp vody, treba posledné vymývanie spraviť s acetónom.
Tesnenia
Nedoporučujú sa tesnenia na základe PVC (aj ako základ opory pre vozíky), uvoľňujú
plastifikátory, zmäkčujú a prichytia film (povlak) laku. Tesnenia na báze termoplastických
gúm dali v praxi výborné výsledky. Keďže je na trhu mnoho materiálov, odporúča sa
preventívna skúška.
Silikóny
Čo sa týka silikónov, s neutrálnou štruktúrou, vykazovali v praxi výborné výsledky
v priľnovosti na filmy (povlaky) lakov riediteľných vodou. Keďže je na trhu mnoho
materiálov, odporúča sa preventívna skúška.
Konzervovanie produktov riediteľných vodou
Raz otvorená plechovka, lak riediteľných vodou sa môže znečistiť príčinou baktérií,
kvasiniek a pliesní spoločne sa nachádzajúcich vo vzduchu. Takýto úkaz je ľahko badateľný
kvôli zápachu, zvýšeniu viskozity, plieseň na povrchu a zmena farby produktu v plechovke.
Vyhnite sa opätovnému použitiu zozbieraného starého už použitého výrobku o ktorého
konzervácií nemáte informácie, spolu s novým lakom a nenechávajte výrobok (plechovky)
otvorené, hlavne počas teplých období. Pridanie baktericídov ADT 100 zvyšuje trvanlivosť
použitých výrobkov.
Zbytky lakov
Zbytky lakov (voda z umývania, voda zo striekacích kabín, použitý lak) musia byť
znehodnotené podľa príslušných noriem. Nevyhadzovať zbytky do odpadu.
Materiály a stroje
Keďže existuje veľa materiálov použitých pri výrobe výrobkov z dreva, odporúča sa vždy,
keď sa prechádza zo systému striekania lakmi riediteľnými riedidlami na systém striekania
laku riediteľnými vodou kontaktovať technických odborníkov, aby preverili, či stroje a rôzne
zložky sú stále vhodné alebo existujú ešte nejaké vhodnejšie. V takom prípade sa pripomína
kontrolovať:
- elektrostatické pištole
- pumpy
- tesnenia
- silikóny
- produkty na ošetrenie vôd striekacích kabín
- materiály balenia
- brúsny papier na brúsenie
- tmely

