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TECHNICKÝ LIST
Produkt

OPT 240 Vrchný PU matný lak na vertikálne nanášanie

Tužidlo

CAT 52

Riedidlo

DLT 10 - DLT 14 (10 – 30 %)

50 % (hmotnostných na množ. laku)

Vrchný lak na nábytok, vnútorné okenné a dverové rámy profilované
prvky všeobecne.
Charakteristiky
Výborné nanášanie na zvislé plochy, vhodný pre karuselové nanášacie
systémy. Výborná plniaca schopnosť, dobrá povrchová tvrdosť a hebkosť
na dotyk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
44 % +/- 1 %
- zbytok sušiny pri aplikácií
40 % +/- 1 %
Hlavné použitie

- merná hmotnosť

0,923 +/- 0,03

- viskozita
- viskozita s tužidlom
- životnosť natuženej zmesi
- zasychanie pri izb. teplote
a) proti prachu
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky

60 s/F4 +/- 5 s
40 s/F4 +/- 2 s
2h
10 min
30 min
4h

- povrchová tvrdosť
dobrá
- odolnosť na prípravky používané v domácnosti dobrá
- odolnosť na atmosferické vplyvy
nevhodné
- žltnutie
typické pre PU
- skladovateľnosť laku
12 mesiacov
- skladovateľnosť tužidla
6 mesiacov
- obal
kovový
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania

striekanie
áno

airless
nie

polievanie
áno

elektrostatické
nie

Množstvo (g/m2)

120 – 150

--

120 – 150

--

Riedenie
20 – 30 %
-10 – 20 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučené postupy
a) podkladový materiál
moridlo
základný lak
vrchný lak

orech Tanganika
TCP 16/…
FPT 21
OPT 240

b) podkladový materiál
moridlo
základný lak
vrchný lak

orech
TCP 18/…
FPT 19
OPT 240

1 – 3 vrstvy

1 - 3 vrstvy

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

Výrobok nie je možné použiť vtedy, ak je treba upravené dielce rýchle stohovať.
Nenanášať priamo na drevo.
Na zníženie stupňa lesku je možné pridať matovaciu pastu ADT 45 v množstve 5 – 20 %.
Produkt je k dispozícií v týchto prevedeniach:
OPT 240
20 stupňov +/- 2 stupne mat
OPT 241
30
„
+/- 2 „
polomat
OPT 243
50
„
+/- 2 „
hodvábny mat
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