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Lakier zabezpieczający w roztworze wodnym, dostosowany do wszystkich
pokryć dekoracyjnych i farb
PRZEZNACZENIE
Przeźroczysty lakier zabezpieczający na bazie
żywic akrylowych w dyspersji wodnej.
Aspekt matowy, satynowy lub błyszczący,
wybór
aspektu będzie zależał od wymaganych
parametrów.
Ochrona farb i pokryć przed większością tłustych
zabrudzeń.

Możliwe użycie na zewnątrz (osłonięte powierzchnie):
korytarze, dziedzińce.
UWAGA: Wzmocniona ochrona możliwa z VERNIS SGA
(graffiti, odporność mechaniczna i chemiczna)

PODŁOŻA
* Stare pokrycia malarskie gładkie, nakrapianie
w dobrym stanie
* Pokrycie dekoracyjne wielobarwne lub jednolite

* Powłoki malarskie lub inne pokrycia fasadowe
(osłonięte powierzchnie na zewnątrz)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
* Uwydatnia pokrycia dekoracyjne

* Antystatyczny, przez co zmniejsza konieczność mycia

* Ułatwia usuwanie większości plam, tłustych
zabrudzeń, graffiti)
* Nie żółknie
* Długa trwałość i odporność na zarysowania
* Dobra odporność na wodę i detergenty

* Bez zapachu rozpuszczalnika, idealny do prac w
zajmowanych pomieszczeniach
* Aplikacja ręczna lub mechaniczna
* Produkt w roztworze wodnym: wygodny w
zastosowaniu, myciu narzędzi, bezpieczny, chroni
środowisko

CHARAKTERYSTYKA
Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.
Opis
Zawartość suchego
ekstraktu

Ciecz półpłynna
wagowo: 25 -30% w zależności od jakości
objętościowo: 22-28% w zależności od jakości

Gęstość

1,04 ± 0,05

Temperatura zapłonu
Zawartość COV

nie dotyczy
Matowy: max. 30 g/L. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/a): 30 g/L
Satynowy: max. 100 g/L. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/b): 100g/L
Błyszczący: max.100 g/L. Wartość graniczna dla tego produktu (kat A/b): 100g/L

Czas wysychania
(20°C,65% HR)

Czas otwarty: 10 min
Suchy: 2 -3 h w zależności od jakości
Kolejna warstwa: 12h
Wilgoć oraz niekorzystne warunki pogodowe wydłużają czas schnięcia

Średnia wydajność
Klasyfikacja

10 do 12 m2/L na warstwę
NF T36-005 : Rodzina I klasa 7b2
A+: Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez
wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja)- C (silna emisja)

Opakowania

2,5L; 10L
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WYKONANIE
Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU
Przygotowanie powierzchni
Podłoże powinno być suche, w dobrym stanie,
spójne i czyste pod nakładanym produktem.
W zależności od przypadku może wymagać
odkurzenia, szczotkowania, mycia.
Przed zastosowaniem konieczne jest aby świeżo
pokrywana powierzchnia malarska bądź inna schła
minimum 24 godziny.
Nakładanie produktu
1-2 warstwy w zależności od pożądanego stopnia
ochrony i ekspozycji powierzchni chronionych.
2 warstwy są konieczne dla optymalnej ochrony.
Narzędzia
Duży pędzel, wałek niekapek, pistolet
Utrzymanie
Tłuste zabrudzenia można z łatwością usunąć za
pomocą klasycznych detergentów. Lakier
pobrudzony przez graffiti (atrament, pisak, aerozol,
farba) może być wyczyszczony za pomocą
NETTOYANT SG12. Zalecana uprzednia próba.

Rozcieńczanie
Produkt gotowy do użycia.
Vernis mat: wstrząsnąć przed użyciem, dla ujednolicenia
produktu.
Mycie narzędzi
Wodą, natychmiast po użyciu
Zalecenia
Warunki aplikacji:
* Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C ( z
zachowaniem środków ostrożności przy T>35°C)
* Wilgotność względna poniżej 80%
* CONCERTO VERNIS posiada aspekt opalizujący w
bidonie. Staje się przeźroczysty podczas schnięcia
* Kolor powierzchni chronionej może być lekko
uwydatniony po aplikacji lakieru.
* Nie używać lakieru Concerto Vernis Mat na kolorach
mocnych / intensywnych (ryzyko morowania)

Usunięcie niektórych trudnych zabrudzeń może
wymagać miejscowych poprawek lakierem
zabezpieczającym.

PRZECHOWYWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym
opakowaniu

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na
opakowaniu

* Chronić przed mrozem i temperaturami powyżej
35°C

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na
stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania
dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.
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