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TECHNICKÝ LIST
Produkt

FPP 20 Základná PU čierna farba

Tužidlo

CAT 40
CAT 90

Riedidlo

DLT 10 - DLT 14 (10 – 20 %)

30 % (hmotnostných na množ. laku)
50 % (hmotnostných na množ. laku)

Základný farba na akékoľvek výrobky z dreva a MDF dosiek.
Výborná krycia a plniaca schopnosť, výborná ručná brúsiteľnosť a
tixotropia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
74 % +/- 1 %
- zbytok sušiny pri aplikácií s CAT 40 - 30 %
60 % +/- 1 %
s CAT 90 - 50 %
57 % +/- 1 %
- merná hmotnosť
1,410 +/- 0,03

Hlavné použitie
Charakteristiky

- viskozita
- viskozita s tužidlom CAT 40
- životnosť natuženej zmesi
- zasychanie pri izb. teplote
a) proti prachu
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky

viac ako 5 min
39 s/F4 +/- 2 %
viac ako 3 h
15 min
40 min
12 h

- interval medzi jednotlivými nánosmi bez brúsenia 1 – 3 h
- brúsiteľnosť (minimum) po
- nanášanie vrchného laku (minimum) po
- vodivosť bez riedidla

4h
12 h
3 MOhm

- skladovateľnosť laku
12 mesiacov
- skladovateľnosť tužidla
12 mesiacov
- obal
kovový
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania

striekanie
áno

airless
áno

elektrostat.
áno

Množstvo (g/m2)
1. vrstva
150
150
150
2. vrstva
150
150
150
max. celkom
400
400
300
Riedenie
10 – 20 %
10 – 20 %
10 – 30 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučené postupy
a) podkladový materiál
základný lak
vrchný lak

masív, dyhovaná DTD
FPP 20
2 – 3 vrstvy
OPP 50

b) podkladový materiál
MDF doska
izolačný lak
IST 1
základný lak
FPP 20
2 – 3 vrstvy
vrchný lak
OPP 50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upozornenia
-

-

-

Tuženie farby je uvádzané v hmotnostných percentách, pretože merná hmotnosť farby je
vyššia než 1.
Pri používaní MDF dosiek, vzhľadom k zvláštnostiam tohoto materiálu a aj k faktu, že jeho
charakteristiky sú rôzne podľa výrobcu, doporučuje sa overiť , či je vhodný nanášaci cyklus a
či je nutné použiť izolačný lak (typ IST 1) medzi podkladom a 1.vrstvou základnej farby.
Upozorňujeme, že pri použití pigmentovaných základov na rozmerovo nestabilné podklady
(tenká preglejka, vrstvené materiály apod.) a pri veľkých hrúbkach naneseného základu
(vysoká gramáž, hromadenie materiálu na hranách apod.) sa môžu vyskytnúť trhliny.
Použitím tužidla CAT 90 zrýchli sa sušenie a zlepší sa brúsiteľnosť, ale náter je krehší, preto
treba zamedziť tvorbe väčších vrstiev.
Ak chceme zvýšiť plnivosť pod lesklé vrchné laky alebo viac viazať produkt, FPP 20 sa
môže miešať s transparentnými základnými lakmi (FPT 16 – FPT 19) a tužiť s CAT 40
alebo CAT 90 .
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