HYDRANT YACHTLAK

Ochranný lak na drevo do náročných atmosférických podmienok

Charakteristika
Tvrdý, číry lak na ochranu drevených povrchov v exteriéri, vystavených neustálemu kontaktu s
vodou. Výrobok je určený na nové drevo, aj na renováciu. Vytvára silný náter, ktorý je vysoko
odolný voči pôsobeniu vody (slanej aj sladkej) a voči náročným atmosferickým podmienkam.
Vhodný aj ako náter na drevo už ošetrené impregnačným prostriedkom z rady Nelf a
Koopmans ako medzináter alebo vrchný náter.

Vlastnosti
Určenia
- drevo vystavené stálemu kontaktu s vodou
- vysoký lesk
- vhodný do náročných poveternostných - drevené člny, mosty, paluby, podlahy
podmienok
Odtiene
- dlhodobá ochrana
- odolný voči stálemu kontaktu s vodou - bezfarebný s UV Ziltrom
(slanou aj sladkou)
Balenia
- odolný voči oderom
- 0,25 l
- jednoduchá aplikácia
- 0,75 l
- 2,5 l
- 20 l
Zloženie:
Hustota pri 20°C:
Doba schnutia:

Možnosť nanášania
druhej vrstvy:
Lesk:
Obsah pevných častíc:
Výdatnosť:

alkydová živica a uretán-alkydová živica
cca 0,95 kg/l
pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti po cca 2 hod. polosuchý povrch,
po cca 5 hod. na dotyk suchý povrch.
Čas schnutia / nanesenia ďalšej vrstvy závisí od typu a typu dreva
a podmienok lakovania.
po cca 24 hod.
lesk
cca 52% objemu
15-25 m2/1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od
spôsobu nanášania prostriedku

Metódy nanášania
Štetec / valček / striekanie
Príprava povrchu
Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, odmastený a suchý. Maximálna
vlhkosť dreva nemôže byť vyššia ako 18%.
Aplikácia
Na takto pripravené drevo naneste dve vrstvy produktu. Produkt je možné riediť riedidlom
Professioneel Verdunner 3210 z rady Nelf alebo technickým benzínom v pomere 5-10%. Pred
nanášaním ďalších vrstiev výrobku sa odporúča prebrúsiť povrch brúsnym papierom P180P240, s cieľom zaistiť lepšiu priľnavosť produktu. Pred nanášaním ďalších vrstiev nechajte
impregnované prvky schnúť 24 hodín. Výrobok nanášajte štetcom alebo valčekom. Pri nátere
dreva s plnivovým impregnačným systémom z rady Nelf a Koopmans - možná aplikácia
striekaním (samostatný návod dostupný u dodávateľa produktu)
Bezpečnostné prostriedky
Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.
Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.
Odporúčania
Riedenie je možné. Odporúča sa použiť produkt Verdunner 3210. Nepridávajte do výrobku
cudzie zložky. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti
vyššej než 85%. Pracovné nástroje čistite riedidlom Nelf Professioneel Verdunner 3210 z radu
Nelf alebo technickým benzínom. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a
chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/
rok). Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u
dodávateľa výrobku.

Atesty, certifikáty, dokumenty
Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa
výrobku.
Doplňujúce informácie
Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špeciZikáciu. Uvedené
informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie
výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych
poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a
aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva
za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať
zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie
tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technicého
listu.Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.
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