Timber Gloss

Koodi:
6760.000

KIILTÄVÄ PUULAKKA
- ERITTÄIN KESTÄVÄ
- HELPPO KÄYTTÄÄ
- UPEA LOPPUTULOS
- LEVITTYY HYVIN

OMINAISUUDET
Helppokäyttöinen 1-komponenttinen muunnettu alkydilakka sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lakka on erityisen
kiiltävää, levittyy hyvin ja on helppo levittää pensselillä. Lakka on joustavaa ja se sopii hyvin meriolosuhteisiin.
Suositellaan kaikille vesirajan yläpuolella oleville puupinnoille sekä vanhan lakkakerroksen päälle.

TEKNISET TIEDOT
Kuivuminen:
Ominaispaino:
Kiintotilavuus:
Leimahduspiste:
Olomuoto:
Väri:
Pakkaus:

liuottimen haihtuminen, hapettuminen
0,92 ± 0,02 kg/l

45 %
+39 °C
kiiltävä
kirkas
0,75/2,5 litraa

PINNAN ESIKÄSITTELY
Vanha puupinta, josta on poistettu lakka/maali: Hio ja puhdista pinta. Jos puu on hyvin kuivaa, se on
käsiteltävä Fibrodurilla. Uusi puupinta: hio pinta ja pyyhi pöly pois pinnalta. Esikäsittele Fibrodurilla. Älä
koskaan levitä märälle puulle.

KÄYTTÖ
Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Levitä tasainen kerros siten, että sivelet puupinnan ristikkäisin vedoin. Koko
järjestelmään kuuluu 6 kerrosta, jotka levitetään pinnalle 8 tunnin välein. Jotta lopputuloksesta tulee hyvän
näköinen, suosittelemme hiomaan pinnan hiekkapaperilla (karkeus 280–300) aina ennen uuden kerroksen
levittämistä. Jos tuotetta käytetään suoraan paljaalle puupinnalle, ensimmäiseen kerrokseen on lisättävä 40–50 %
ohennetta 6470, jotta lakka imeytyy puuhun. Lisää ohennetta seuraavaan kerrokseen 20–25 %. Vähennä
ohenteen määrää seuraavien kerrosten osalta vähitellen 15 %:sta siten, että viimeisestä kerrosta ei ohenneta
ollenkaan.
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KIILTÄVÄ PUULAKKA
KÄYTTÖTIEDOT
Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C):12–24 tuntia
Käyttöaika (20 °C):
/
Käyttölämpötila vähintään/enintään
+5/+35 °C
Kovete:
/
Sekoitussuhde määrän osalta:
/
Sekoitussuhde painon osalta:
/
Ohenne:
6470
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:
80 µ
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:
40 µ
Teoreettinen riittoisuus kerrosta kohden: 11,2 m²/l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C): 8 tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):
7 päivää
Kerrosten määrä:
6–8
MUISTIINPANOT

Ruiskutuskäytön tiedot
Suuttimen aukko:
Ilmanpaine
Painesuhde

Tavanomainen
1,2/1,5 mm
2,0/3,0 atm
/

Ilmaton
0,017/0,019 tuumaa
100/120 atm / suuttimen pää
30:1

TURVAMÄÄRÄYKSET
Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä sitä seuraavan kuivamisen ajan. Tuote
sisältää liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai
altistuessaan avotulelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle. Suosittelemme suojalasien, kasvosuojaimen
ja suojavaatteiden käyttöä.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin,
joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen
seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole
erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.
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