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BEZBARWNY LAKIER AKRYLOWY (OP---222)
Bezbarwny lakier akrylowy

Główne właściwości produktu:

 Gładki w dotyku,
 Wysoka odporność mechaniczna i twardość

Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w
temperaturze 10-30° C
Trwałość:
12 miesięcy od daty produkcji, jeżeli zachowane są warunki przechowywania
Kolory:

/-----

Bezbarwny

Zalecane użycie:
Metody apliakcji:
Przygotowanie :

 Płaskie elementy
pistolet pneumatyczny
wg. wagi:
OP---222
utwardzacz
CR---7
rozpuszczalnik D---10

Właściwości przy 20°C

 Drzwi

100
20
30
Użycie

Cząstki stałe (%)

37± 5

Gęstość (g/cm3)

0.97± 1

DIN 4 lepkość przy
20°C
Czas życia mieszanki
(h) przy 20°C

 Zmontowane meble

60±5

Rekomendowana ilość
warstw
Rekomendowana grubość
warstwy
Czas pomiędzy warstwami

1-2
100 -150 g/m2
min: 1 h max: 3 h

2
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Informacje w instrukcji, oparte na badaniach laboratoryjnych i naszym doświadczeniu, podajemy z zamiarem ułatwienia pracy nas zym Klientom. Są to wyłącznie dane
informacyjne. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on
naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodn ie z zaleceniami lub
niewłaściwego ich użycia. Określenia techniczne zawarte w instrukcji objaśniono we wstępie do katalogu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez
uprzedniego zawiadomienia.
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 Aplikacja pistoletem,
 Do stosowania z podkładem zabezpieczającym
przed żółknięciem drewna FPA 85,
 Zalecany do malowania lekkiego drewna
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Informacje
Schnięcie przy 20°C i wilgotności 45 - 65: 100 g/m2

pyłosuche
Suche w dotyku
Suche
Przygotowanie powierzchni:

15 min
40 min
24 h
Szlifować papierem 320

Alternatywny rozpuszczalnik:
D---15
Podczas letnich miesięcy, kiedy temperatura jest wysoka.(rozpuszczalnik wolny)
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niewłaściwego ich użycia. Określenia techniczne zawarte w instrukcji objaśniono we wstępie do katalogu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez
uprzedniego zawiadomienia.

