Műszaki adatlap
Melegburkolat ragasztási rendszer

PU 95 2K lakk
(SYSTEMLACK 2K PU 95)

> magas szilárdanyag tartalom
> fokozott igénybevételre
> formaldehid mentes
Terméktulajdonságok
Gyenge szagú, nagyon jól hengerelhető, PU bázisú, két
komponensű lakk.

Alkalmazhatóság
Parkettapadlók bevonására, különösen alkalmas az erősen
igénybe vett felületekhez lépcsőházakban, iskolákban, több
célú csarnokokban és irodákban.

Termékadatok
Kiszerelés:
10 liter kanna lakk
10 liter kanna
edző
5 liter kanna lakk
5 liter kanna edző

30 kanna / 300 liter / raklap
30 kanna / 300 liter / raklap
63 kanna / 315 liter / raklap
63 kanna / 315 liter / raklap

Fényességi fok:
Fényes vagy selyemmatt
Tárolás:
+ 5 Co felett, száraz , hűvos helyen, bontatlan
csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok
Anyagszükséglet

Átdolgozható
Keverési arány
Feldolgozási-, környezeti és
száradási hőmérséklet

1 liter kb. 7 - 10 m² / réteg,
alapfelület és feldolgozás
módjától függően.
kb. 3 - 4 óra múlva
1:1
min. +15°C
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Bedolgozás
Javasolt szerszám:
megfelelő henger és ecset
Alapfelület:
A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen
tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell, hogy
legyen, feleljen meg az ÖNORM B 3000 előírásainak.
Megfelel
Finomra csiszolt fapadlók, parketták felületére
Nem megfelelő
Fakocka burkolatokra, lengő- és deszkapadlókra, valamint
padlófűtésre.
Előkészítés:
A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen
tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradványoktól mentes kell
legyen. A durva csiszolás után (szemcseméret: 80 mm)
fatapasszal ki kell kenni, majd finomra kell csiszolni
(szemcseméret 100-120). A felület lezárása előtt a
csiszolatport gondosan el kell távolítani. Alapozásként,
fafajtól függően, a Murexin LV 45 Univerzális alapozót vagy
az LV 35 Alapozó zselét javasoljuk.
Feldolgozás:
A PU 95 2 K LAKKOT röviddel a felhasználás előtt 1: 1
arányban jól össze kell keverni a PU 95 2 K lakk-edzővel. A
keverék 4-6 órán át eltartható. Minden réteghez friss
keveréket kell használni. A megfelelő szerszámmal a
felületre fel kell hordani. A túlszáradás miatti fugaképződés
nem a lakk hibájára vezethető vissza. Amennyiben a fa
padló nedvességtartalma később erősen a szabványos érték
alá süllyed, fennáll a fugaképződés fokozott veszélye, amely
természetes folyamat eredménye.
Rétegrendfelépítés:
2 x LV 35 ALAPOZÓ ZSELÉ keresztben simítva
1 x PU 95 2K lakk, hengerelve
1 x PU 95 2K lakk, hengerelve

Műszaki adatlap
Melegburkolat ragasztási rendszer
vagy
1 x LV 45 UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ hengerelve
2 x PU 95 2K lakk, hengerelve
vagy
2 x LV 35 ALAPOZÓ ZSELÉ keresztben simítva
2 x PU 95 2K lakk, hengerelve
Utókezelés, ápolás, tisztítás:
Végszilárdulását a lakk 8-10 nap után éri el. Az első ápolást
a lakkozás befejezése után leghamarabb a 3-7 nap között
lehet elvégezni. A bútorokat és más nehéz berendezési
tárgyakat óvatosan kell mozgatni és a padlót a karcolódástól
védeni kell. Szőnyeget lehetőleg a végső kikeményedés után
helyezzünk el a lakkozott felületen.
A lakkozott felület állapotának megőrzése és a hosszú
élettartam érdekében javasoljuk a padló rendszeres
tisztítását és ápolását a megfelelő szerekkel. Ehhez
javasoljuk az alábbi, rendszerünkbe illő ápoló és tisztító
szereinket: PARKETTPOLISH (parkettafény), VOLLPFLEGE
LMF (ápoló LMF), PARKETTREINIGER (parketta tisztító)
Figyelem: A DIN 18356 szerinti ápolási előírások szerint, a
garanciális kötelezettség csak abban aza esetban áll fenn,
ha a lakkgyártó által előírt ápolószer-rendszert használták a
lakkozott felület ápolásához.

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.
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