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TECHNICKÝ LIST
Produkt

IST 1 Izolačný PU univerzálny lak

Tužidlo

CAT 11
CAT 209 (nežltnúci)

Riedidlo

DLT 10 - DLT 14 (0 – 20 %)

100 % (hmotnostných na množ. laku)
100 % (hmotnostných na množ. laku)

Izolačný lak predovšetkým na MDF dosky, neexotické morené dreviny a
truhly.
Charakteristiky
Nanášanie polievaním, striekaním, štetcom prípadne handrou. Dobrý
izolačný efekt, výborná transparentnosť, oživuje moridlá a fládrovanie
dreva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
20 % +/- 1 %
- zbytok sušiny pri aplikácií
s CAT 11 (100 %)
29 % +/- 1 %
s CAT 209 (100 %)
31 % +/- 1 %
- merná hmotnosť
0,870 +/- 0,03
- viskozita
13 s/F4
- viskozita s tužidlom
13 s/F4
Hlavné použitie

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

viac ako 6 h
15 min
40 min
5h

- interval medzi jednotlivými nánosmi bez brúsenia 2 – 4 h
- nanášanie polyesteru po
3 – 18 h
- nanášanie polyuretánu po
3 – 18 h
- skladovateľnosť laku
12 mesiacov
- skladovateľnosť tužidla
6 mesiacov
- obal
kovový
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania

striekanie
áno

polievanie
áno

štetcom
áno

Množstvo (g/m2)
1. vrstva
80 – 100
80 – 100
80 – 100
max. celkom
110
220
110
Riedenie
0 – 20 %
--0 – 10 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

rôzne dreviny
TCP 16/…
IST 1
PKT 11
alebo PZT 14
OPT 50
alebo LPT 13

b) podkladový materiál
izolačný lak
základný lak

MDF doska
IST 1
PKP 24
2 – 3 vrstvy
alebo FPP 10
2 – 3 vrstvy
vrchný lak
OPP 80
alebo LPP 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenia
- Používa sa ako fixačný prostriedok na zvýraznenie moridiel na rôznych drevinách
(mahagón, tanganika, orech apod.) a ako izolačný lak na MDF dosky, aby sa znížila
nasiakavosť voči polyesterom.
- Aj keď je doba spracovateľnosti dlhá, doporučuje sa nepoužívať produkt po 4 hodinách od
natuženia.
- Doporučuje sa dodržiavať odporúčané intervaly pre nanášanie polyesteru, inak sa musí
pred jeho nanesením ľahko prebrúsiť posledný nános izolačného laku.
- Ak je potrebné urýchliť zaschnutie izolačného laku tak, aby sa polyesterový základ alebo
parafinický polyester mohli naniesť po 1 hodine, musí sa pridať 3 – 5 % aditíva ADT 57,
potom sa zníži spracovateľnosť a maximálna doba na nanesenie polyesterov. Tento
spôsob spracovania sa uprednostňuje pri lakovaní truhlí.
- Použitie CAT 209 prípravku proti žltnutiu sa odporúča na svetlé dyhy.
- Nepoužiť IST 1 s CAT 209 na dreviny predtým bielené s čpavkom a peroxidom.
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