BEZFAREBNÝ LAK
NA DREVO POLOLESKLÝ
KATEGÓRIA

PRIMALEX BEZFAREBNÝ LAK NA DREVO POLOLESKLÝ je určený na nátery menej exponovaných drevených
povrchov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Zachováva prirodzenú kresbu dreva a vytvára pevný povrch odolný voči
mechanickému poškodeniu. Finálny povrch je tak odolný aj voči bežným čistiacim prostriedkom.

POUŽITIE
Je ideálny takmer na všetky druhy dreva, ako sú napríklad stavebné konštrukcie, okenné rámy, nábytok alebo dyhované povrchy.
Lak nie je určený na na nátery, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou a na nátery
detského nábytku a hračiek.

ZLOŽENIE
Živica, rozpúšťadlo, sušina.

DOBA SCHNUTIA PRI TEPLOTE 23 °C

BALENIE

24 hodín, prebrúsenie pri teplote 23 °C: za 24 hodín
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APLIKAČNÝ POSTUP

0,75

Povrch dreva musí byť dokonale vybrúsený a zbavený prachu. Na zvýšenie životnosti je vhodné pre vnútorné prostredie ošetriť
povrch napúšťacou fermežou. Vo vonkajšom prostredí použite impregnačný prostriedok Primalex Fungicídne napúšťadlo na
drevo. Po 2 hodinách zotrite nevsiaknuté množstvo impregnačného prostriedku.
Na takto upravený povrch nanášajte lak štetcom, valčekom alebo striekaním v jednej až dvoch vrstvách v intervale 24 hodín.
Zaschnutý povrch je vhodné pred ďalším náterom ľahko prebrúsiť.
Lak je pripravený na okamžité použitie. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác syntetickým riedidlom.
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UPOZORNENIE
Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne 2 roky od dátumu
výroby uvedenom na obale.
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SKLADOVANIE
Skladuje sa v suchých uzavretých skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až +25 °C.
ADR kategória III.
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Obsahuje hydrogenovaný benzín s nízkou teplotou varu (ťažká frakcia, CAS 64742-48-9) 32-38%,1-methoxy -2-propanol
(CAS 107 -98-2) 1 -2 %, butan – 2-on oxim do 0,5%.
Obsahuje butan-2-on-oxim. Môže vyvolať alergickú reakciu.
R 10 Horľavý, R 52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného
prostredia, R 67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat, S 1/2 uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí, S 23 Nevdychujte pary
a aerosóly, S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, S 29/56 Nevyprázdňujte do
kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo
špeciálneho odpadu, S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte
tento obal alebo označenie, S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste, S 62 Pri požití
nevyvolávať zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo
označenie.
Likvidácia obalov a odpadov: použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné
miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobkov odkladajte na miesto určené obcou
na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej
k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi.

VÝDATNOSŤ

10–12
m2/l
(1 vrstva)

APLIKÁCIA

VOC
A / e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 400 g/l (2010); tento
výrobok obsahuje maximálne 400 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Farba

Bezfarebný

Technické parametre

Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)

* odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách

BENEFITY

10 – 12*

BEZFAREBNÝ LAK NA DREVO
LESKLÝ A POLOLESKLÝ

BEZPEČNOSŤ, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA

