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TECHNICKÝ LIST
Produkt

FPP 26

Tužidlo

CAT 213

Riedidlo

DLT 10 - DLT 14 (0 – 30 %)

Základná PU akrylátová biela farba
10 % (hmotnostných na množ. laku)

Základná farba na nábytok s otvoreným pórom a kde sa požaduje čo
najvyššia odolnosť proti žltnutiu
Charakteristiky
Rýchle zasychanie, dobrá brúsiteľnosť, výborná prilnavosť, výborné
kopírovanie pórov dreva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
45 % +/- 1 %
- zbytok sušiny pri aplikácií
43 % +/- 1 %
- merná hmotnosť
1,016 +/- 0,03
Hlavné použitie

- viskozita
- viskozita s tužidlom
- životnosť natuženej zmesi
- zasychanie pri izb. teplote
a) proti prachu
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky
- sušenie v teplovzd. tuneli pri 40-60°C

34 s/F4 +/- 2 s
23 s/F4 +/- 2 s
8h
10 min
30 min
2h
45 min

- interval medzi jednotlivými nánosmi bez brúsenia 1 – 24 h
- brúsiteľnosť (minimum) po
2h
- nanášanie vrchného laku (minimum) po
6h
- odolnosť proti žltnutiu
výborná
- skladovateľnosť laku
12 mesiacov
- skladovateľnosť tužidla
12 mesiacov
- obal
kovový
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania
striekanie
airless
polievanie
áno
áno
nie
Množstvo (g/m2)
1. vrstva
80 – 100
80 – 100
2. vrstva
80 – 100
80 – 100
max. celkom
200
200
Riedenie
20 – 30 %
20 – 30 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučené postupy
Cyklus s otvoreným pórom na jaseň a dub
základný lak
vrchný lak

FPP 26
OPP 60

1 – 2 vrstvy

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

Upozornenia
-

-

Doporučuje sa na cykly s otvoreným pórom na dreviny s hlbokým pórom, ako je jaseň, dub a
gaštan.
Je to základ s výnimočnou pružnosťou a prilnavosťou na ihličnaté dreviny (dúglaska, čierna
borovica, limba, smrek, borovica).
Na zlepšenie brúsenia je možné produkt katalyzovať s CAT 225, ale nie je to vhodné na
nanášanie na dreviny bielené čpavkom a peroxydom, pretože dochädza k poklesu odolnosti
proti žltnutiu.
Vyššie uvedené percentuálne riedenie je orientačné.
Doporučuje sa nanášať viac ako dve vrstvy a čakať minimálne 1 hodinu pred nanesením
druhej vrstvy.
Na urýchlenie katalyzácie je možné pridať 0,5 % ADT 31.
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