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TECHNICKÝ LIST
Produkt

PKT 11 Základný polyesterový lak transparentný

Katalyzátor

CAT 3

(CAT 8)

2 % (hmotnostných na množ. laku)

Urýchľovač
laku)

ACT 10

(ACT 11)

(ACT 12)

Riedidlo

DLT 59

10 – 12 %

2 % (hmotnostných na množ.

Montovaný nábytok, nábytkové prvky, drobné predmety, truhly. Je vhodný
tam, kde sa vyžaduje dobrá transparentnosť, tixotropia, brúsiteľnosť a
obmedzené zelenenie.
Charakteristiky
Výborná plniaca a zalievacia schopnosť, dobrá tixotropia, výborná
brúsiteľnosť ručná aj mechanická. Dobrá transparentnosť,rozliv,
obmedzené zelenenie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
88 % +/- 2 %
Hlavné použitie

- merná hmotnosť

1,020 +/- 0,03

- viskozita

1“20 s/F4 +/- 5 s

- spracovateľnosť katalyzovanej časti
- spracovateľnosť urýchlenej časti

8h
72 h

- spracovateľnosť produktu katalyzovaného
s CAT 3 urýchleného a rozriedeného

40 min

- spracovateľnosť produktu katalyzovaného
s CAT 8, urýchleného a rozriedeného

1 h 10 min

- interval medzi dvomi nánosmi bez brúsenia

45 – 90 min

- zasychanie pri izb. teplote
a) vytvorenie gelu
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky

20 - 40 min
2 hod
15 h

- brúsiteľnosť (minimum) po

15 h

- nanášanie vrchného laku (minim.) po
- skladovateľnosť laku
- obal

15 h
4 mesiace
kovový

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spôsob nanášania
Množstvo (g/m2)
1. vrstva

striekanie
áno

airless
áno

150 – 200

150 - 200

2. vrstva
150 – 200
150 - 200
max. celkom
360
360
Riedenie
10 – 15 %
10 – 15 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doporučené postupy
a) podkladový materiál
moridlo
izolačný lak
základný lak
vrchný lak

rôzne dreviny, MDF, štýlový nábytok
TCP 16/…
IST 1
PKT 11
2 - 3 vrstvy
LPT 12
OPT 50

b) podkladový materiál
moridlo
izolačný lak
základný lak
vrchný lak

rôzne dreviny, truhly
TCP 16/…
IST 1
PKT 11
2 – 3 vrstvy
OPT 50
LPT 12
-------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Upozornenia

-

-

-

-

Vyššie uvedené údaje boli získané pri teplote 20°C a 70 % relat. vlhkosti .
Doba spracovateľnosti pripravenej zmesi, čas gelácie, sušenie a brúsenie závisia od teploty
prostredia a je možné tieto parametre za určitých podmienok upravovať zmenou druhu alebo
množstva katalyzátora alebo urýchľovača.
Ak sa vyžaduje rýchlejšie sušenie (normálne v chladnejšom období, kedy je teplota
prostredia v rozmedzí 10 – 15 °C), je možné postupovať takto:
1) zvýšiť množstvo urýchľovača ACT 10 až na 3 %
2) zvýšiť množstvo ACT 10 a CAT 8 alebo CAT 3 až na 3 %.
(tieto úpravy skracujú dobu spracovateľnosti a odporúčajú sa iba pre zariadenia s dvomi
násavkami).
Ak je nutné predĺžiť dobu gelácie tak sa bežne v období tepla pridáva 20 – 50 g spomaľovača
ADT11, na každú plechovku.
Pri cykloch s viacerými nánosmi, aby sa vylúčil efekt dvojitej vrstvy, pred nanesením ďalšej
vrstvy PKT 11 je potrebné overiť či je prvá vrstva zgelovaná, ale stále ešte lepkavá na
povrchu.
Najlepšie prebrúsenie sa dosiahne s brus. pap. 220 – 240 na úber a 320 – 400 na dokončenie.
Nedoporučuje sa používať kovové brusivo, ktoré môže znížiť priľnavosť vrchného laku.
Ak sa vrchný lak aplikuje na dielce vybrúsené pred niekoľkými dňami, odporúča sa pred
lakovaním znova prebrúsiť brus. pap. č. 320 – 400 pre zvýšenie priľnavosti.
Pri vzduchovom striekaní používať trysku s priemerom 2,5 – 3 mm.
Pre aplikácie striekacími zariadeniami s dvomi nádobami je potrebné pridať dvojitú dávku
urýchľovača a dvojitú dávku katalyzátora do jednotlivých nádob, aby po zmiešaní 1 : 1 bola
zmes správne katalyzovaná (systém typu polievačka)
Pri aplikácií na niektoré podklady, ako napr. MDF dosky, kde by mohlo prísť k inhibícií je
nutné podľa potreby naniesť jednu alebo viac vrstiev izolačného laku IST 1.

Na modifikáciu odtieňa je možné pridať pigmentované pasty série PCU v množstve max. 4
%.
- Pri nanášaní na exotické dreviny typu palisander je nutné naniesť jednu alebo viac vrstiev
izolačného laku IST 5 .
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