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TECHNICKÝ LIST
Produkt

PZT 14 Parafinický polyesterový lak na vodorovné striekanie

Katalyzátor

CAT 3

Urýchľovač

ACT 9 - ACT 10 2 % (hmotnostných na množ. laku)

Riedidlo

DLT 40 (0 - 5 %)

2 % (hmotnostných na množ. laku)

Vonkajšie a vnútorné plochy nábytku, pracovné stoly, dvere a stoly so
zatvoreným pórom.
Charakteristiky
Výborná transparentnosť, vysoká plniaca schopnosť dobrá brúsiteľnosť a
leštiteľnosť.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
95 % +/- 2 %
- merná hmotnosť
1,080 +/- 0,03
Hlavné použitie

- viskozita
- spracovateľnosť katalyzovanej časti
- spracovateľnosť urýchlenej časti

28 s/F4 +/- 2 s
4h
72 h

- interval medzi dvomi nánosmi bez brúsenia
- zasychanie pri izb. teplote
a) vytvorenie gelu
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky

10 – 15 min
10 - 15 min
1 – 2 hod
24 h

- aplikácia
- tryska
- nános jednej vrstvy

striekaním
2,5 – 3 mm
250 – 300 g/m2

- nanášanie vrchného laku (minimum)

24 h

- skladovateľnosť laku
4 mesiace
- obal
kovový
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania
striekanie
áno
2
Množstvo (g/m )
1. vrstva
250 - 300
2. vrstva
to isté
max. celkom
600 - 700
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

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

rôzne dreviny
TCP 16/…
IST 1
PZT 14
LPT 12
OPT 50

b) podkladový materiál
moridlo
izolačný lak
základný lak
brúsenie
leštenie

rôzne dreviny
TCP 16/…
IST 1
PZT 14
2 – 3 vrstvy
brus. papier 240 - 800
brusná pasta a leštiaca emulzia

c) podkladový materiál
izolačný lak
základný lak
brúsenie
leštenie

MDF
IST 1
PZT 14 + 10 % PCU 1 biela pasta 3 vrstvy
brus. papier 240 – 800
brusná pasta a leštiaca emulzia

2 – 3 vrstvy

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

-

-

Vyššie uvedené údaje boli získané pri teplote 20°C a 70 % relat. vlhkosti .
Výrobky musia byť stohované pri teplote prostredia 18°C – 22°C.
Vlhkosť podkladu musí byť v rozmedzí 8 – 12 %.
Relatívna vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 40 – 75 %.
Teplota podkladu musí byť v rozmedzí 18 – 22 °C.
Teplota laku na aplikáciu musí byť v rozmedzí 18 – 22 °C , ak je potrebné môžeme lak
zohriať ponorením plechovky do vodného kúpeľa.
Exotické dreviny (palisander, teak apod.) musia sa preventívne izolovať dostatočnými
vrstvami izolačného laku (IST 1, IST 5 apod.) a je potrebné rešpektovať minimálne a
maximálne časy medzi nanášaním vrstiev laku.
Impregnované papiere sa musia izolovať izolačným lakom na papier IST 4, je potrebné
preveriť, či je dostatočná prilnavosť.
Podklady typu fine-line alebo dyhované podklady musia byť najskôr ošetrené izolačným
lakom (IST 1, IST 5).
Na morenie používať moridlá stále voči peroxidom a overiť či použité podklady nemajú
negatívny vplyv na reaktivitu polyesterov (typ TCP 16/…)
Pre katalyzovanie polyesteru použiť 2 % CAT 3 .
Pre urýchlenie použiť 2 % ACT 9 alebo ACT 10 proti zeleneniu.
Nanesené množstvo je uvedené v prvej časti tohoto technického listu.
Pre prípadné riedenie použiť riedidlo vhodné pre polyestery DLT 40 , maximálne 5 %.
Urýchlená zmes má životnosť minimálne 72 hodín pri teplote 20 °C a môže byť použitá aj
nasledujúci deň.
Katalyzovaná zmes má životnosť minimálne 4 hodiny pri teplote 20 °C. Aby sa
katalyzovaný produkt nemusel vyliať, je možné ho uchovať v chladničke do druhého dňa a
potom ho použiť.
PZT 14 sa môže prifarbovať vhodnými pigmentovacími koncentrovanými pastami pre
polyester typom PCU (overiť vplyv použitých pást na reaktivitu produktu).

-

-

-

-

-

-

-

-

PZT 14 sa môže mechanicky leštiť po predchádzajúcom brúsení s postupne jemnejšími
brusnými papiermi a použitím brusných pást a voskov a dokončiť s leštiacou emulziou.
Parafinické korekčné prostriedky, ak ich treba pridať do polyesterového laku musia mať
minimálnu teplotu 20 – 22 °C inak sa musia zohriať vo vodnom kúpeli.
Všetky additíva sa musia pridávať pomaly a za stáleho miešania.
Vzhľadom k veľmi krátkej životnosti katalyzovaného a urýchleného produktu (7 – 10 min.
pri 20 °C) je nutné pripraviť pre striekanie iba také množstvo, ktoré je možné v uvedenom
čase spotrebovať.
Pre predĺženie životnosti katalyzovaného a urýchleného produktu je možné znížiť obsah
urýchľovača z 2 % na 1 %.
PZT 14 je možné miešať s PZT 18 , aby sme dostali produkt vhodný pre mierne tvarované
plochy.
Plastifikačná prísada XPVT00/35 sa môže pridávať v množstve 0 – 20 % (zakrivené dielce,
frézované apod.) Treba si uvedomiť, že jeho pridanie znižuje odolnosť filmu, reaktivitu a
brúsiteľnosť.
V prípade nánosu dvoch a viac vrstiev polyesterového laku bez medzibrusu, druhý nános a
ďalšie sa môžu aplikovať až po tom, keď u predchádzajúceho sa vytvoril gél.
Na obmedzenie vzniku zelenej farby pri reakcií polyesterov je nutné použiť urýchľovač ACT
10.
Ak teplota podkladu, prostredia a laku sa líšia od vyššie uvedených štandardných podmienok
môžu sa objaviť vady jamkovatosť, zlý rozliv(zvraštenie) alebo zlá parafinácia,
nasledujúcimi opravami môžu byť odstránené.
Vada: nepravidelný polyesterový povrch spôsobený zlým vystúpením parafínu. Parafín sa
pridáva do polyesteru preto, aby ho odizoloval od atmosferického kyslíka, ktorý inhibuje
polymerizačnú reakciu polyesterového filmu.
Použitý druh parafínu musí byť vhodný pre teplotu prostredia v dobe kedy sa nanesený lak
suší.
Veľká časť problémov v parafinácií (a teda pri spracovaní polyesterového laku) je spôsobená
tým, že parafín obsiahnutý v polyesterovom laku nie je vhodný pre danú teplotu prostredia.
Pre nanášanie polyesterového laku je ideálne, keď teplota podkladu, laku a prostredia je
rovnaká alebo veľmi blízka. Náprava spočíva v úpravách laku, podkladu a prostredia tak, aby
sa dostali do rovnováhy teplotné podmienky podľa vyššie uvedených odporučení.
Príčina: 1) Podklad, lak a prostredie sú príliž teplé:
Reakcia normálneho polyesterového laku nabehne príliž rýchlo. Parafín, ktorý má nižší bod
topenia než je treba zostane uzatvorený v polyesteri a po brúsení vytvorí jamkovatosť.
Vyplavený parafín je jamkový a obyčajne sa leskne, plocha zostáva mastná.
Náprava: Znížiť množstvo katalyzátora a urýchľovača. Pridať maximálne 1 % ADT 1 –
roztok parafínu pre letné obdobie (parafín s vyšším bodom topenia) - väčšie množstvo by
mohlo vytvárať jamkovitosť. Ochladiť produkt tak, aby dosahoval ideálnu teplotu.
Príčina: 2) Podklad, lak a prostredie sú príliž studené:
Reakcia prebieha abnormálne a polymerizácia začína zhora smerom dolu. Pri nízkej teplote
sa parafín vyzráža, po brúsení sa objavia jamky.
Náprava: Použiť polyester obsahujúci parafín s nižším bodom topenia - zimný typ.
Zvýšiť množstvo katalyzátora a urýchľovača. Prípadne lak ohriať vo vodnom kúpeli na
minimálne 30 °C. Dielec určený na lakovanie pred nanášaním polyesterového laku ohriať.

-

Príčina: 3) Príliž veľa parafínu:
Nebezpečie tvorby jamiek, pretože časť parafínu zostáva obsiahnutá v polyesterovom laku.
Náprava: Pridať lak bez parafínu.

-

Príčina: 4) Pruhový alebo pretrhnutý parafín.
Náprava: Skontrolovať, či nie je na pracovisku prievan.

-

Príčina: 5) Nepravidelná parafinácia.
Spôsobené nanesením nadmerného množstva produktu.

-

Náprava: Znížiť aplikované množstvo. Neprekročiť 300 g/m2.
Skontrolovať aby bol odkladací priestor pre nalakované dielce vo vodorovnej polohe.
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