TECHNICKO-APLIKAČNÍ LIST

U 1023 URETEX
Lak uretanový na dřevo-speciál
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použití:
Lak URETEX je určen k transparentním nátěrům dřeva pro venkovní a vnitřní prostředí. Výborně se hodí
k nátěrům dřevěných podlah, parket, nábytku a obložení. Lak vytváří ochrannou vrstvu s efektním vzhledem, která
chrání před povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením natíraného povrchu. Vykazuje výbornou
brousitelnost, UV odolnost a odpuzuje vodu, je odolný proti poškrábání. Po vytvrzení má lak URETEX vlastnosti
blízké dvousložkovým lakům. Konečný povrch laku má polomatný vzhled.

Příprava povrchu:
Lak U 1023 se aplikuje štětcem, válečkem či vzduchovým stříkáním na suchý, předem připravený dřevený podklad,
který je zbaven nečistot, mastnoty a zbytků pryskyřic, neorosený o vlhkosti nejvýše 12%. U typů dřeva
se zvýšeným obsahem pryskyřic je nutno pryskyřičné výpotky vymýt nejlépe nitroředidlem, Před aplikací
doporučujeme dřevo obrousit a napenetrovat - pro vnitřní nátěr výrobkem Lazurovací lak syntetický S1023
bezbarvý, pro venkovní nátěr ošetřit fungicidním napouštědlem proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu.

Aplikace:
Lak po důkladném rozmíchání aplikujte pro vnitřní použití ve dvou až třech vrstvách, pro venkovní nátěry
doporučujeme aplikovat tři vrstvy. Pro venkovní použití dále doporučujeme lak napigmentovat z důvodu delší
životnosti nátěru. Jednotlivé nátěry lze nanášet v intervalech 16-24 hodin. Nové dřevo doporučujeme po prvním
nátěru jemně přebrousit brusným papírem č. 150-180 cca po 16-24 hodinách od aplikace, záleží však na typu dřeva.
Lak není nutné ředit – je již v aplikační viskozitě. Případné zabarvení laku v plechovce do fialova nemá vliv na
jakost výrobku ani na výsledný efekt nátěru. Po ukončení prací okamžitě umyjte použité nářadí syntetickým
ředidlem.

Ředidlo:
S 6006 – pro nátěry štětcem nebo válečkem, ředidlo S 6001 – pro vzduchové stříkání či Airless

Balení:
0,6 l; 2,5 l

Likvidace odpadů:
Zbytky výrobku, znečistěné materiály a prázdné obaly nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a zdroji pitné
vody. Použitý, důkladně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku
odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání
s nebezpečnými odpady.

Bezpečnost:
viz bezpečnostní list

Upozornění:
Lak U 1023 URETEX není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou
vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.
Skladovatelnost 24 měsíců v původním neotevřeném obalu od data výroby uvedeném na víčku, skladovat
při teplotě +5 až +25°C.

Vydatnost:
Teoretický vydatnost 10-12m²/ l dle typu a savosti dřeva a dle způsobu aplikace.

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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