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Lakier bezbarwny, jednoskładnikowy, na bazie żywic alkidowo - uretanowych.
Ochrona i zdobienie stolarki wewnętrznej
PRZEZNACZENIE
Ochrona i zdobienie parkietów na użytek domowy
oraz stolarki wewnętrznej narażonej na działanie
czynników mechanicznych: okiennic, okien, stołów,
drzwi,…

Dostępny w dwóch rodzajach: woskowany naturalny lub
błyszczący.

PODŁOŻE
Wszystkie rodzaje drewna surowego: parkiety,
posadzki, schody

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
* Bardzo ładny wygląd powierzchni

* Trwałość oraz odporność na ścieranie

* Łatwość i szybkość użycia
* Szybkie schnięcie

* Łatwość konserwacji

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.
Opis
Połysk
Zawartość suchego
ekstraktu
Gęstość
Temperatura zapłonu
Zawartość COV
Schnięcie
o

(20 C, 65% HR

Przeźroczysta ciecz
BS 60o : satynowy: 36 - BS 60° błyszczący: 98
wagowo: 47 ± 2%
objętościowo: 45 ± 2%
0,88 ± 0,05
> 38°C
500 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/i): 500 g/l
Do momentu nie przyklejania się kurzu: 40 minut
Suchy: 2 godziny
Ponowne nakładanie: po 5 godzinach
Niewielkie natężenie ruchu: po 24 godzinach
Całkowite stwardnienie: po 3 dniach
Zmienny w zależności od warunków nakładania oraz natury drewna
Wydłużony w przypadku niektórych gatunków egzotycznych nie schnących (paduk, iroko).

Średnia wydajność
Klasyfikacja

Kolory
Opakowania

10 do 12 m2/L na warstwę, w zależności od rodzaju i stanu podłoża
NF T36-005: Rodzina I klasa 4a
C : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez
wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Bezbarwny. Ostateczny efekt zależy od rodzaju drewna oraz ilości nałożonych warstw
1L - 5L
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ZASTOSOWANIE
Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU
Przygotowanie powierzchni
Odpowiednie przygotowanie parkietu
warunkuje jakość lakierowania. Parkiet
powinien być czysty, zdrowy, suchy (H < 10 %) i
odpowiednio wyszlifowany.
Drewno surowe:
* Lekko wygładzić, jeśli zachodzi taka konieczność,
odkurzyć wilgotną gąbką
* Gatunki żywiczne oraz egzotyczne: odtłuścić
rozcieńczalnikiem celulozowym
Drewno malowane:
* Lazury w dobrym stanie: oczyścić szczotką,
przemyć, wysuszyć
* Lakier: ługować, wygładzić, odkurzyć jeśli lakier
jest kompatybilny a powłoka w dobrym stanie. Jeśli
nie oczyszczanie poprzez szlifowanie mechaniczne
lub dekapowanie termiczne lub chemiczne
(ZOLDECAP BIO) dokładne spłukiwanie produktem
WHITE SPIRIT, schnięcie
* Wosk, produkty ochronne: szlifować do białości
szlifierką do podłóg powtarzając czynność 2 lub 3
krotnie w zależności od stanu parkietu używając
coraz drobniejszych ziaren: (40/60, 80, 100/120).
Za każdym razem odkurzyć .

Nakładanie produktu
Nakładać 2 -3 równomierne warstwy. Zaleca się położenie
dodatkowej warstwy na powierzchnie narażone na ścieranie
mechaniczne.
Zatarcie pierwszej warstwy poprawia ogólny wygląd powłoki
oraz jej przyczepność.
Narzędzia
Płaski szeroki pędzel z miękkim włosem. Przed oraz w
czasie nakładania zamieszać w regularnych odstępach
czasu.
Rozcieńczanie
Produkt gotowy do użytku
Mycie narzędzi
WHITE SPIRIT, bezpośrednio po użyciu
Zalecenia
Ponieważ politura nie przepuszcza wody, nakładać
wyłącznie na drewno suche.
* Nie wnosić ciężkich mebli bezpośrednio na pomalowany
parkiet

Konserwacja
Odkurzanie oraz przecieranie wilgotną ścierką do podłóg

Drewno zarażone pasożytami lub podatne na
zarażenie insektami lub pleśnią przygotować
używając specjalnego środka SATIZOL TRAITANT
AQUA, po uprzedniej wymianie zarażonych klepek.
Suszyć przez 48h dbając o dobrą wentylację
pomieszczenia.

PRZECHOWYWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym
opakowaniu

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na
opakowaniu

* Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i
przewiewnym

* 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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