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TECHNICKÝ LIST
Produkt

FPT 22 Základný PU lak s vysokou plnivosťou

Tužidlo

CAT 45

Riedidlo

DLT 10 - DLT 14 (10 – 20 %)

50 % (hmotnostných na množ. laku)

Základný lak na nábytok, dvere, podlahové listy, rámy .
Nanášanie polievaním a striekaním. Výborná transparentnosť, rozliv,
vysoká plniaca schopnosť, dobrá odolnosť voči oderu, vhodný aj pod
lesklé laky, výborná mechanická brúsiteľnosť.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
49 % +/- 1 %
- zbytok sušiny pri aplikácií
43 % +/- 1 %
- merná hmotnosť
0,953 +/- 0,03

Hlavné použitie
Charakteristiky

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

1 min.30 s/F4 +/- 5 s
40 s/F4 +/- 2 s
2h
15 min
40 min
12 h

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

12 h
20 h

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

striekanie
áno

airless
áno

polievanie
áno

Množstvo (g/m2)
1. vrstva
120 – 150
120 – 150
120 – 150
2. vrstva
120 – 150
120 – 150
120 - 150
max. celkom
350
350
350
Riedenie
10 – 20 %
20 – 30 %
15 – 20 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučené postupy
a) podkladový materiál
moridlo
základný lak
vrchný lak

orech tanganika
TCP 16/…
FPT 22
OPT 50

b) podkladový materiál
moridlo
základný lak
vrchný lak

profily z ramina
TCP 16/…
FPT 22
OPT 50

c) ) podkladový materiál
základný lak
základný lak
vrchný lak

profily na rámy
FPT 24
FPT 22
LPT 19

1 – 3 vrstvy

3 vrstvy

3 vrstvy
2 vrstvy
2 vrstvy

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