Rodzaj produktu
Jednosk³adnikowy, poliuretanowy lakier parkietowy.
Przeznaczenie
Do konserwacji i zdobienia wszelkiego rodzaju pod³óg drewnianych i korkowych, parkietów, blatów mebli
i innych konstrukcji drewnianych we wnêtrzach.
Cechy szczególne
Tworzy szybko schn¹c¹, tward¹ i trwa³¹ pow³okê
Odporny na œcieranie i szkodliwe dzia³anie detergentów
Wykazuje bardzo nik³¹ tendencjê do ¿ó³kniêcia
Niewra¿liwy na kurz
U³atwia utrzymanie powierzchni w czystoœci
Nie wymaga podk³adu
Kolor
Bezbarwny.
Dane techniczne
Spoiwo
¯ywica alkidowo-poliuretanowa.
Dodatki specjalne
Œrodek matuj¹cy - krzemionka (tylko w 66 5).
Po³ysk
560: wysoki po³y sk - 83-96, przy k¹cie 60°.
665: pó³matowy - 16-26, przy k¹cie 60°.
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Rozpuszczalnik

Gêstoœæ (g/cm)

Benzyna lakowa

0,89-0,96

Zaw. subst. sta³ych
(w/w%)
50-51

Czas schniêcia (temp.20°C, wilg. 60%)
Py³osuchoœæ po ok. 4 godz.
Nak³adanie drugiej warstwy po 24 godz.
Ca³kowita suchoœæ po 24 godz.
Pe³na wytrzyma³oœæ mechaniczna
po up³ywie 3 dni.
Wydajnoœæ

Lepkoœæ (Ø 4, 20°C)

12-16 m/2 l

38-62 s

Zapach
Rozpuszczalnika

Sposób u¿ycia
Przed u¿yciem starannie wymieszaæ.
Pod³o¿a z drewna surowego odt³uœciæ i oczyœciæ z brudu za pomoc¹ detergentu.
Pod³o¿a uprzednio woskowane wycyklinowaæ.
Drewno œwie¿e, a tak¿e stare i zniszczone nale¿y zagruntowaæ URETHANE PARQUET VARNISH rozcieñczonym
maksymalnie w 10%, po wyschniêciu powierzchniê lekko przeszlifowaæ drobnoziarnistym papierem œ ciernym,
przetrzeæ mokr¹, czyst¹ szmatk¹ i p oczekaæ a¿ wyschnie.
Pod³o¿a uprzednio lakierowane lekko przeszlifowaæ. U sun¹æ luŸne czêœci starego lakieru.
Nie u¿ywaæ wiórów metalowych.
Na powierzchniach uprzednio powlekanych lakierami poliuretanowymi z u twardzaczemk wasowym lub innymi
lakierami, o nieznanym sk³adzie, zaleca siê wykonanie próby.
Przed lakierowaniem pod³o¿e musi byæ c zyste, s uche, zdrowe.
Nak³adaæ 2-3 warstwy.
Nanosiæ c ienk¹ warstwê p³askim pêdzlem lub wa³kiem do lakierów parkietowych.
Nie stosowaæ w temperaturze poni¿ej 5°C lub przy wilgotnoœci powietrza powy¿ej 80%.
Po u¿yciu pojemnik dok³adnie zamkn¹æ.
Uwagi
W warunkach wysokiej wilgotnoœci lub przy nag³ym s padku temperatury, na powierzchni œ wie¿o polakierowanej
mo¿e skraplaæ siê woda tworz¹c bia³y nalot.
Powierzchni la kierowanych URETHANE PARQUET VARNISH 5 60 lub 6 65 n ie nale¿y póŸniej pokrywaæ lakierami
zawieraj¹cymi silne rozpuszczalniki.
Istnieje mo¿liwoœæ z miany naturalnego k oloru s urowego drewna poprzez z abarwienie go jedn¹ warstw¹
wybranego odcienia BONDEX WOOD STAIN, a nastêpnie polakierowanie jak wy¿ej.
Rozcieñczanie
Nie rozcieñczaæ. Jedynie w przypadkach jak wy¿ej.
Czyszczenie narzêdzi
Benzyn¹ lakow¹.
Trwa³oœæ
5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.
Sposób przechowywania
W szczelnie zamkniêtych pojemnikach.
Produkt posiada atest PZH
Wartoœæ graniczna LZO w g/l dla tego produktu
(kat.i, pkt.9): 600 g/l (2007) 500 g/l (2010).
Produkt ten zawiera maks. 490 g/l LZO.

560/665

0,75 l

2,5 l

5l

szt. w opakowaniu
zbiorczym
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LAKIERY PARKIETOWE

URETHANE PARQUET VARNISH 560/665

