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TECHNICKÝ LIST
Produkt

TCP 20/… MORIDLO antikizujúce

Riedidlo

DLT 30 - DLT 35

Rustikálny nábytok, štýlový nábytok, starožitný nábytok, dreviny ako
topoľ a gaštan.
Charakteristiky
Výborná farbiaca schopnosť, ktorá dovoľuje dosiahnuť správne zafarbenie
póru do hĺbky. Má schopnosť zatlačiť vlákno dreva s výraznými výhodami
pri dokončovaní lakovania. Výborná odolnosť proti pôsobeniu svetla.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- Merná hmotnosť
1,000 ± 0,03
Hlavné použitie

- Viskozita

11 s/F4 ± 2 s

- Zasychanie pri izb. teplote

12 h

- Aplikácia základu

12 h

- Svetlo stálosť

výborná

- Skladovateľnosť výrobku
12 mesiacov
- Obal
plastový
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania

striekanie
áno

štetec
áno

handra
áno

Množstvo (g/m2)

20 – 50

20 – 50

20 – 50

Riedenie

20 – 80 %

20 – 80 %

20 – 80 %

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doporučené postupy
a) podkladový materiál
moridlo
vytretie
základný lak
vrchný lak
b) podkladový materiál
moridlo
vytretie
základný lak
vrchný lak

topoľ
TCP 20/…
FNT 15
CVP ... vosk

1 – 2 vrstvy

gaštan
TCP 20/…
FPT 29
OPT 240

1 - 2 vrstvy

Poznámka:

-

Pred použitím dobre premiešať.
Striekanie môžeme urobiť nasledovne:
a) výdatne nastriekať a počkať pár minút,
b) prebytok vytrieť s handrou, aby nezostalo veľa moridla v póre dreva, nakoľko môže
spôsobiť problémy – znížiť priľnavosť ďalších nanesených vrstiev laku.
- TCP 20/... môže byť zriedené od 50 – 100 %, podľa toho, aký odtieň potrebujeme
dosiahnúť, s DLT 35(stredne pomalé sušenie), DLT 33 (veľmi pomalé sušenie), DLT 30
(rýchle sušenie).
- TCP 20/... je možné prelakovať s produktmi NC a PU.
- Pre korekciu tónu farby sa môžu použiť pasty PSU 100/2-čierna, PSU 100/3-žltá, PSU
100/4-červená alebo malé korekcie so sériou TCP 16/...(má nižšiu odolnosť voči
pôsobeniu svetla) .
Farebné odtiene moridiel:
TCP 20/2 orech
TCP 20/6 tmavý orech
TCP 20/14 tmavý orech
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