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TECHNICKÝ LIST
Produkt

OPT 450

Tužidlo

CAT 213

Riedidlo

DLT 10 - DLT 14 (5 – 30 %)

Vrchný PU NC-akryl matný lak
10 % (hmotnostných na množ. laku)

PU vrchný matný lak na nábytok s otvoreným pórom, kde sa požaduje
rýchle zasychanie a priľnavosť na UV základy.
Charakteristiky
Dobrá odolnosť proti žltnutiu, výborný rozliv, odolnosť voči poškriabaniu,
rýchle nanášanie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
27,2 % +/- 1 %
- zbytok sušiny pri aplikácií
28 % +/- 1 %
Hlavné použitie

- merná hmotnosť

0,922 +/- 0,03

- viskozita
- viskozita s tužidlom
- životnosť natuženej zmesi
- zasychanie pri izb. teplote
a) proti prachu
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky
- zasychanie v teplovzdušnom tuneli
pri teplote 40-60 °C

35 s/F4 +/- 2 s
26 s/F4 +/- 2 s
viac ako 8 h
8 min
20 min
4h
45 min

- povrchová tvrdosť
výborná
- odolnosť na prípravky používané v domácnosti dobrá
- odolnosť na atmosferické vplyvy
nevhodné
- odolnosť proti žltnutiu
dobrá
- skladovateľnosť laku
12 mesiacov
- skladovateľnosť tužidla
6 mesiacov
- obal
kovový
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania striekanie
airless
polievanie
elektrostat.
áno
áno
áno
nie
2
Množstvo (g/m )
110 – 130
110 – 130
110 – 130
--Riedenie
10 – 20 %
20 – 30 %
0–5%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučené postupy
a) postup pre otvorený pór na namorený jaseň
základný lak
OPT 450
brúsenie
po 4 hod.
vrchný lak
OPT 450 s ADT 54 (1-2%)
b) postup pre zatvorený pór
základný lak
brúsenie
vrchný lak

1 vrstva
1 vrstva

základ UV-PES alebo akrylátový
OPT 450 s ADT 54 (1-2%)

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

-

OPT 450 možno použiť ako základ aj vrch na otvorený pór.
Vrchný lak OPT 450 môžeme aplikovať na dobre vybrúsené základy PES na dokonale
vytvrdené základy PU a na UV základy.
Vyššie uvedené percentá riedenia sú iba orientačné.
Na ochranu nosného materiálu pred UV žiarením, ktoré spôsobuje zmenu farby u väčšiny
drevín, je potrebné pridať k výrobku 4% prísady ADT 37- UV filter.
výrobok je dodávaný v týchto stupňoch lesku:
OPT 450 20 gloss
± 2 gloss
matný
OPT 451 30 gloss
± 2 gloss
polomatný
OPT 452 40 gloss
± 2 gloss
hodvábny lesk
OPT 453 50 gloss
± 2 gloss
hodvábny lesk
OPT 454 10 gloss
± 2 gloss
hlboký mat
Do poslednej vrstvy na zlepšenie hebkosti pridať ADT 54 ( 1-2% ).

200 E-1

