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TECHNICKÝ LIST
Produkt

IST 4 Izolačný lak na laminované fólie a dosky

Tužidlo

CAT 12

Riedidlo

DLT 5, DLT 14 (50 – 100 %)

50 % (hmotnostných na množ. laku)

Izolačný lak na podklady pokryté impregnovaným papierom.
Zvyšuje priľnavosť nanášaných produktov, obzvlášť polyesterov a
polyuretánov na impregnovaný papier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- zbytok sušiny
24 % +/- 1 %
- zbytok sušiny pri aplikácií
s CAT 12 (50 %)
23 % +/- 1 %
- merná hmotnosť
0,870 +/- 0,03
- viskozita
105 s/F4
- viskozita s tužidlom
58 s/F4
Hlavné použitie
Charakteristiky

- životnosť natuženej zmesi
- sušenie v i. č. tuneli
- čas pre nanášanie polyesteru (min.)
- čas pre nanášanie polyuretánu (min.)
- čas pre nanášanie PU

1h
30 s
30 – 60 s
30 – 60 s
3 - 18 h

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

striekanie
áno

navaľovanie
áno

Množstvo (g/m2)
1. vrstva
30
10 – 15
max. celkom
30
10 – 15
Riedenie
100 %
100 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

impregnovaný papier
IST 4
PZT 10
alebo PZT 14
OPT 50
alebo LPT 13

b) podkladový materiál
izolačný lak
vrchný lak

impregnovaný papier
IST 4
OPP 80
alebo LPP 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenia
-

-

Vždy sa odporúča overiť stupeň priľnavosti pred začatím výroby, pretože výsledky sú
rozdielne podľa typu impregnovaného papiera (typy použitých živíc pre impregnáciu,
množstvo živice pohltenej papierom, teplota sušenia impregnovanej živice, doba
skladovania, teplota skladovania a vlhkosť pri skladovaní impregnovaného papiera, teplota
lisovania pri aplikácií papierov, doba lisovania dosky atď.)
Odporúča sa použiť odkvap počas navaľovania, pre rýchle odparovanie.
Odporúčajú sa iba riedidlá DLT 5, DLT 14.
Pri striekaní treba katalyzovať s CAT 12 – 50 % a riediť s DLT 5 - 100 %.
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