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TECHNICKÝ LIST
Produkt

OPT 180 Vrchný polyuretanový perleťový matný lak

Tužidlo

CAT 247

Riedidlo

DLT 13 (40 – 50 %)

20 % (hmotnostných na množ. laku)

Hlavné použitie
Povrchová úprava s perleťovým efektom na nábytok.
Charakteristiky
Atraktívny vzhľad, dobrá povrchová tvrdosť a hebkosť na dotyk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
21 % +/- 1 %
- zbytok sušiny pri aplikácií
20,8 % +/- 1 %
- merná hmotnosť

0,890 +/- 0,03

- viskozita
- viskozita s tužidlom

21 s/F4 +/- 2 s
16 s/F4 +/- 2 s

- životnosť natuženej zmesi

viac ako 5 h

- zasychanie pri izb. teplote:
a) proti prachu
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky

10 min
30 min
12 h

- interval medzi 2 nánosmi bez brúsenia

4h

- povrchová tvrdosť
dobrá
- odolnosť proti žltnutiu
výborná
- odolnosť na prípravky používané v domácnosti dobrá
- odolnosť na atmosferické vplyvy
nevhodná
- skladovateľnosť laku
12 mesiacov
- skladovateľnosť tužidla
6 mesiacov
- obal
kovový
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania
striekanie
airless
polievanie
áno
áno
nie
Množstvo (g/m2)

120

120

--

Riedenie
40 – 50 %
40 – 50 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučené postupy
a) podkladový materiál
základný lak
vrchný lak
vrchný lak

MDF
FPP 10 - FPP 15
OPP 60 alebo
OPP 130/...
OPT 180

2 – 3 vrstvy

b) podkladový materiál
základný lak
vrchný lak

MDF
PKP 24
2 - 3 vrstvy
OPP 60 alebo
OPP 130/...
vrchný lak
OPT 180
vrchný lak
LPT 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upozornenia
-

-

-

Produkt nie je možné používať v prípade, kde sa vyžaduje rýchle stohovanie nastriekaných
dielcov.
Nenanášať priamo na drevo.
Pre dosiahnutie dobrého výsledku sa doporučuje produkt nanášať pištoľami typu air mix a
airless. K dosiahnutiu oblakového efektu je treba dodržovať vyššie uvedené riedenie.
Produkt OPT 180 možno nanášať iba na ploché dielce a pri teplotách nižších ako 22 °C.
K dosiahnutiu rôznych odtieňov je potrebné naniesť požadovanú farbu pred nanesením
OPT 180, prípadne je možné pridať malé množstvá koncentrovaných pást série PPU,
(max. 1-2 %) alebo lesklý vrchný lak LPP 50/...
Na dosiahnutie lesklého povrchu naniesť na OPT 180 jednu alebo dve vrstvy LPT 13
Na reguláciu oblakového efektu spomaliť produkt pridaním 5 - 10 % spomaľovacieho
riedidla DLT 7.
496 E-2

