TECHNICKO-APLIKAČNÍ LIST

LAZUROVACÍ LAK SLABOVRSTVÝ S 1023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUŽITÍ
Lazurovací lak syntetický slabovrstvý S 1023 je napouštěcí a
lazurovací lak s přídavkem speciálních aditiv s obsahem přírodního
oleje a vosků určený pro vnitřní a venkovní nátěry dřeva (např. oken,
dveří, dřevěných štítů, trámů, obložení, plotů apod.) Lazurovací lak
S 1023 obsahuje kvalitní UV filtr a zvyšuje ochranu dřeva proti
napadení houbou a plísní. Natřené dřevo výborně odolává působení
povětrnostních vlivů. Venkovní použití pouze u barevných odstínů,
bezbarvý je pouze do interiéru příp. do exteriéru, kde není
vyžadována dlouhodobá životnost, na nové dřevo se doporučuje
použít napouštědlo na bázi alkydové pryskyřice.

Základní vlastnosti výrobku:
Chrání dřevo proti povětrnostním vlivům, zachovává viditelnou
strukturu dřeva, dlouhá životnost nátěru, zvyšuje ochranu proti vodě,
ochrana proti mechům, houbám a plísním, u barevných odstínů
vysoká světlostálost, odolnost proti UV záření. Aby dřevo napuštěné
lazurovacím lakem mělo dokonalý vzhled, je nutné jednotlivé vrstvy
laku hodně roztírá a nanášet v souvislé vrstvě po směru dřevěných
vláken.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
Kód výrobku

S 1023

Barevný odstín

Transparent, pinie, dub, mahagon,
teak, kaštan, ořech, palisandr,
eben

Stupeň lesku

Dle podkladu dřeva st. 4-5
(polomat)

Obsah netěkavých složek

Min. 30-35 % váhově dle odstínu

Tloušťka vrstvy

30 µm

Relativní hustota (podle odstínu)

0,8810-0,880 g/ml

Pracovní viskozita

50 s/20 °C- 2 mm pohárek

Zasychání

Zaschlý do 24-48 hodin

Pracovní postup nátěru:
Povrch dřeva pečlivě očistěte od zbytku nečistot, pryskyřice a kůry.
Před použitím výrobek dobře zamíchejte, případně protřepejte.
Naneste první nátěr, který slouží jako impregnační a má za úkol
sjednotit nasákavost dřeva a zajistit dobrou brousitelnost. Po 24 h od
nanesení prvního nátěru dřevo jemně zbruste. Naneste 2-3 nátěry
lazurovacího laku cca s 1hod. přestávkou mezi nátěry.

BEZPEČNOST PRÁCE
Bezpečnostní pokyny: S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S-51 Použijte
v dobře větraných prostorách, S-23 Nevdechujte páry/ aerosoly, S24/25 Zamezte styku s kůží a očima, S-29 Nevylévejte do kanalizace,
S-36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a
ochranné brýle nebo obličejový štít, S-62 Při požití nevyvolávejte
zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebooznačení.
Specifická rizikovost: R-10 Hořlavý, R-52/53 Škodlivý pro vodní
organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.
Zajistěte účinné větrání a používejte vhodné ochranné pomůcky.
Udržujte zásady osobní hygieny. Ukládejte mimo dosah dětí a
nezpůsobilých osob.

PRVNÍ POMOC
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při
nadýchání přeneste postiženého na čistý vzduch. Při potřísnění oděv
odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem.

SKLADOVÁNÍ
Doba skladování
Podmínky skladování

APLIKAČNÍ ÚDAJE
Ředění pro aplikace:
• natírání

S 6006

• stříkání vzduch max. 10 %

S 6006

• válečkování

S 6006

• máčení

S 6006

Údaje o zpracování:
• teplota zpracování

+ 5 °C až + 35 °C při vlhkosti
dřeva max. 12 %

Schnutí při+ 20 °C (vrstva 30 µm ):
Prach

30 minut dle savosti podkladu

Dotek

60 minut dle savosti podkladu

Zaschlý

24 hodin dle savosti podkladu

Úplně proschlý

až 72 hodin

Teoretická vydatnost (podle odstínu)

Cca 14-18 m2/l na jeden nátěr dle
savosti dřeva

PŘÍKLAD POUŽITÍ
Pracovní postup nátěru:
Povrch dřeva pečlivě očistěte od zbytku nečistot, pryskyřice a kůry.
Před použitím výrobek dobře zamíchejte, případně protřepejte.
Naneste první nátěr, který slouží jako impregnační a má za úkol
sjednotit nasákavost dřeva a zajistit dobrou brousitelnost. Po 24 h od
nanesení prvního nátěru dřevo jemně zbruste. Naneste 2-3 nátěry
lazurovacího laku cca s 1hod. přestávkou mezi nátěry.
ColorCity s.r.o.
Domažlická 33, 31800 Plzeň
IČO: 26377578

24 měsíců v originálních obalech
+ 5 °C až + 25 °C
(NESMÍ ZMRZNOUT)

BALENÍ
Typ kovového obalu

0,6 l, 2,5 l, 10 l

LIKVIDACE ODPADŮ
Není specifikován jako nebezpečná látka.
Kód odpadu: 08 11 11 odpadní barvy a laky
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Prázdné obaly odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Původci
odpadu oprávněni k podnikání musí nakládat s odpady v souladu se
zákonem.

UPOZORNĚNÍ:
Výrobek není určen pro přímý styk s potravinami.

POZNÁMKA
Údaje o výrobku uvedené v tomto technicko-aplikačním listu jsou výsledkem
současné úrovně výroby, laboratorních testů a aplikačních zkoušek. Výrobce si
vyhrazuje právo změn podle stavu vývoje. Tento dokument poskytuje pouze
nezávazné informace, které je nutné konkretizovat pro určitý typ výrobku u
následného uživatele. V žádném případě také tento dokument nenahrazuje údaje o
identifikaci tohoto výrobku uvedené v bezpečnostním listu.
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