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TECHNICKÝ LIST
Produkt

OWT 10 - 11 – 12 - 16

(EX XUVT 98/64)

Vrchný UV-AC matný lak pre nanášanie valcami

Riedidlo

Vrchný akrylátový lak vytvrdzovaný UV žiarením pre nanášanie valcami
revers-Baby vhodný na rovné povrchy - nábytok a dvere.
Charakteristiky
Výborná transparentnosť, povrchová tvrdosť, hebkosť na dotyk, rýchla
stohovateľnosť.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
100 %
- merná hmotnosť
1,047 +/- 0,03
- viskozita mierka Ford D = 8 pri 20 °C
31 s +/- 2 s
Hlavné použitie

- zasychanie v UV tuneli
1 UV lampa
rýchlosť pásu
- povrchová tvrdosť
- odolnosť na čistiace prostriedky
- odolnosť na atmosferické vplyvy

80 W/cm
5 m/min
výborná
dobrá
nevhodný

- skladovateľnosť laku
6 mesiacov
- obal
kovový
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania

BABY
áno

reverz
nie

polievanie
nie

striekanie
nie

Množstvo (g/m2)
5 – 10
max. celkom
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doporučené postupy
podklad
rôzne dreviny
brúsenie
brus. pap. zrno 180-220
základ
FWT ...
zasychanie
1 UV lampa
základ
FWT ...
zasychanie
2-3 UV lampy s vysokým výkonom
brúsenie
brus. pap. zrno 360-500
vrchný lak
OWT ...
zasychanie
2-3 UV lampy s vysokým výkonom
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-

-

Teplota nanášania sa musí pohybovať medzi 18 - 25 °C.
Teplota skladovania sa musí pohybovať v rozmedzí 18 - 20 °C.
Výrobok a navaľovačka na aplikáciu OWT 10 nesmie byť vystavená priamemu slnečnému
žiareniu.
UV lampy 80 W/cm2 postupom času strácajú svoj výkon, takže OWT 10 môže byť
nedostatočne vytvrdnutý. Na zlepšenie zasychania OWT 10 je možné pridať 1 - 2 % UV
iniciatora ACT 16 alebo spomaliť rýchlosť posuvu, aby sa predĺžil čas, po ktorý je výrobok
vystavený pôsobeniu UV žiarenia.
Výrobok je k dispozícií v tomto prevedení:
- OWT 10 10 - 30 gloss mat
- OWT 11 20 - 40 gloss pololesk
- OWT 12 50 - 60 gloss pololesk
- OWT 16 70 - 80 gloss pololesk
Na dosiahnutie lesklejšieho povrchu je treba zmiešať OWT 10 s OWT 16 podľa
požadovaného pomeru.
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