Produkt

TECHNICKÝ LIST
PODLAHOVÝ LAK AKRYLOVÝ

Typ Lak akrylový rychleschnoucí na vodní bázi. Mléčně bílý nátěr, který
zasychá v trvanlivý a odolný transparentní nátěr resistentní proti vodě a
alkoholu. Dostupný bezbarvý, dub tmavý, dub světlý, středně tmavý
dub.
Použití Holé dřevo, sololit, MDF, nelakovaný korek, beton, kámen. Použití
pouze v interiéru.
Vlastnosti Nízký zápach, rychleschnoucí, nežloutne. Štětce čistěte vodou.
Příprava povrchu Povrch musí být čistý, hladký, pevný a zbaven vosku, prachu, nečistot.
Čtěte úplné instrukce na balení. Praskliny mohou být vyplněny Tmelem
na dřevo Rustins. Holé dřevo může být barveno Mořidlem na dřevo
Rustins před lakováním. Produkty ostatních výrobců nemusí být vždy
kompatibilní. Nepoužívejte Impregnaci suků nebo Šelakový brusný
základ Rustins.
Aplikace Aplikujte nátěr rovnoměrně a v dostatečném množství, zakončete nátěr
ve směru dřevních vláken. Doporučujeme použít syntetické měkké
štětce pro laky na vodní bázi. Při použití na beton nebo kámen nařeďte
první nátěr vodou v poměru 1:1.
Počet vrstev Aplikujte 3 vrstvy v závislosti na požadovaném krytí. Více savé
podklady nebo komerční prostory mohou vyžadovat 4 nátěry. Důležité:
Pokud po prvním nátěru došlo k nadzdvihnutí dřevních vláken, suchý
povrch lehce přebruste před aplikací dalšího vrstvy.
Doba schnutí Suchý na dotyk po 20 min v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.
Povrch je nezbytně pochůzí po 2 hod, lak zcela vytvrdne po 3 dnech.
Během této doby zamezte namáhání a ochraňte před rozlitím tekutin.
Aplikace další Nejdříve za 2 hod v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.
vrstvy
Aplikační teplota V ideálním případě 15 až 25 ° C. Ne nižší než 10 ° C nebo
v podmínkách s vysokou relativní vlhkostí.
Spotřeba 1 L na 10 -12 m² v závislosti na savosti povrchu.
Údržba Údržbu povrchu provádějte slabým roztokem s jemným saponátem. Pro
obnovu lesku použijte Lesk na podlahy Rustins. Opotřebované místa
můžeme znovu přelakovat, není třeba lakování celé podlahy. Nejdříve
povrch očistěte a poté lehce přebruste.
Kompatibilita Lak může být aplikován na nátěr Mořidlo na dřevo Rustins. Holé
dřevo může být běleno pomocí Bělidla na dřevo Rustins. Lak není
vhodný na olejové nátěry. Důležité: Kompatibilitu produktů od jiných
výrobců nejdříve otestujte.
Usazeniny PŘED POUŽITÍM I BĚHEM POUŽÍVÁNÍ DOBŘE PROMÍCHEJTE.
Skladování V chladném a suchém místě nad +5°C. Uchovávejte v originálním
balení. Chraňte před mrazem.
Zdraví a bezpečnost Nehořlavý. Zdraví škodlivý při požití. Zamezte styku s očima. Potřísnění
očí opláchnout velkým množstvím čisté vody. Uchovávejte mimo dosah
dětí.
Čištění Štětce ihned opláchněte vodou. Suché štětce můžete očistit pomocí
Obnova štětců Rustins nebo Odstraňovačem nátěrů Rustins.
Balení 1 L, 2,5 L, 5 L lesklý a hedvábný lesk, v odstínech jen 2,5 L
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