
Treppen- & ParkettlackTreppen- & Parkettlack
Uzavírací, vodou ředitelný lak, určený pro nanášení štětcem a
válečkem

 

DostupnostDostupnost
Počet kusů na paletě 672 200

BaleníBalení 6 x 6 x 0,75 l0,75 l 2 x 2 x 2,5 l2,5 l

Typ balení plechový obal bílý plechový obal bílý

Kód obalu 01 03

Číslo výrobkuČíslo výrobku

hedvábný lesk bezbarvý 2390 ◼ ◼

hedvábný mat bezbarvý 2391 ◼ ◼

SpotřebaSpotřeba cca. 100-120 ml/m² na jeden nátěr

Oblasti použitíOblasti použití Dřevo v interiéru■
Palubky, parkety & schody■
Obklady zdí a stropů■
Nábytek & interiérové dveře■
Dětské hračky■

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku Na vodní bázi■
Dobré vlastnosti pro zpracování■
Dobrý rozliv■
Odolný vůči oděrům a poškrábání■
Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1C■
Dobře odolný vůči spoustě běžně dostupných krémů na ruce■

Údaje o výrobkuÚdaje o výrobku

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 2390
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Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Pojivo akrylátové disperze /PU-disperze

Hustota cca. 1,03 g/cm³

Viskozita (20 °C) 600 - 800 mPa*s

Zápach Mírný

Stupeň lesku Hedvábně lesklý, hedvábně matný

CertifikátyCertifikáty DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"

Systémové produktySystémové produkty Wohnraum-Lasur Wohnraum-Lasur (2400)(2400)

Treppen- & Parkettpflege Treppen- & Parkettpflege (2393)(2393)

Přípravné prácePřípravné práce Požadavky na podkladPožadavky na podklad
Vlhkost dřeva: 8-12%
Mezibrus s P150 – 180
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý

■

Příprava podkladuPříprava podkladu
Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.
Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.
Mastná dřeva obsahující pryskyřice umyjte pomocí Verdünnung & Pinselreiniger.

■

ZpracováníZpracování

Materiál dobře promíchejte.
Natírejte nebo nanášejte válečkem.
Proveďte jemný mezibrus pomocí brusné houby o zrnitosti 240 - 320.
Vyhněte se probroušení.
Po uschnutí naneste 2 vrstvu.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Podmínky při zpracováníPodmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min.+15 °C až do max. +30 °C

■

Upozornění přiUpozornění při
zpracovánízpracování

Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
Při vysokém zatížení materiálu by měly být naneseny minimálně 3 vrstvy.
Nenalévejte přímo na podklad, jinak se mohou vytvořit fleky.
Nenatírejte více než 2 vrstvy v jeden den.

SchnutíSchnutí
Suchý vůči prachu: asi po 1 hodině
Pevný na dotek: asi po 2 hodinách
Přetíratelný: asi po 4 hodinách
Plně zatížitelný po 7 dnech
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu
Při práci a při schnutí zajistěte dobré odvětrání.
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně
prodlužují.

■

ŘeděníŘedění
Připraven k zpracování.
Při aplikaci pomocí válečku můžete pro zlepšení rozlivu přidat asi 5 % vody.

■

UpozorněníUpozornění
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UpozorněníUpozornění Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého koštěte nebo mopu, prach a
volné nečistoty.
Podle potřeby vytírejte jednou týdně pomocí vlhkého mopu a přidávejte do vody
prostředek k ošetření lakovaných povrchů.

Nářadí / čištěníNářadí / čištění Akrylový štětec
Váleček na laky na vodní bázi (s krátkým vlasem nebo flokové válečky)

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivostSkladování / trvanlivost Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem,
trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údajeBezpečnostní údaje Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

GISCODE W2+

Upozornění na likvidaci
odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat
společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Bezpečnostní informace
v souladu s nařízením
RAL

Skladujte mimo dosah dětí. 
Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2.
Při broušení používejte prachový filtr P2.
V době zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání.
Při práci s barvou nejezte, nepijte, ani nekuřte.
Při očním kontaktu a kontaktu s kůži ihned důkladně vypláchněte vodou.
Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo do zeminy.
Nářadí očistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla.
K recyklaci odevzdávejte pouze nádoby beze zbytků.
Tekuté zbytky materiálu odevzdávejte do sběrného místa pro staré barvy.

Prohlášení podle VdL-RL
01

Produktová skupina: Čiré laky 
Složení: polyakrylátové, disperzní, polyuretanové pryskyřice, vosky, oxid křemičitý, voda,
étery glakolu, estery, odpěňovače (anti-pěnové látky), zahušťovací činidla, smáčedla,
neutralizační činidla, BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon). 
Informace pro alergiky na tel.: +49 (0) 5432/83-138

Obsah VOC podle
směrnice Decopaint
(2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/ i): max. 140 g/ l (2010).
Tento produkt obsahuje < 140 g/ l VOC
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Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako
orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny
a popisují naše produkty a informují o jejich použití
a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na
základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných
pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb
nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální
případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést
zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou
vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně
určenému účelu, je technické poradenství v oblasti
použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle
nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak
platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje
poslední vydání Technického listu.

Technický listTechnický list
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