
                                             Technologický list    262,264      

         PU-Akrylátový bezbarvý lak
                        lesklý          264
                        polomatný  262                        polyuretan-akrylátový,vodou ředitelný,
                                                              vysoce odolný      
    

Vlastnosti : 

Ekologický lak s nízkým 
obsahem škodlivin,vodou 
ředitelný,na bázi polyuretan –
akrylátové. Vysoce 
odolný,nepáchnoucí,lehce 
zpracovatelný,rychleschnoucí. 
Je odolný proti běžným čistícím 
prostředkům a vysoce odolný 
proti oděru. Zvýrazňuje 
přirozenou kresbu 
dřeva,nežloutne.

Tabulka pro stříkání :

Okruhy použití :

Na vysoce kvalitní a odolné 
nátěry ve vnitřním prostředí jako 
jsou obklady,dřevěné prvky 
apod.

Popis materiálu :

Barevný tón : Bezbarvý
Stupeň lesku : 262 polomat
                         264 lesklý
Pojivo : Polyuretan-akrylátový 
              kopolymer
Hustota : Cca 1,04 g/cm3
Balení : 750 ml, 2,5 l

Zpracování :

Nanášení: 
Natíráním,válečkováním,
stříkáním.Před použitím 
důkladně promíchat.

Ředění :

Podle potřeby vodou.

Tónování :

Netónovat,nemíchat s jinými 
materiály,jinak by se mohly 
změnit příznivé specifické 
vlastnosti.

Vysokotlaké :
Průměr trysky     Tlak

    bar
   ředění    Viskozita          Křížové

          chody

    1,5 – 1,7  ca.3,5 – 4,0     ca. 5%     ca. 130 s              1 1/2

                            Měřeno ve výtokovém kelímku podle DIN 53211 při trysce 4mm a 20 °C. Údaje o ředění jsou pouze orinteční,
                                 rozhodující je stanovení podle DIN –S.

Střední spotřeba /na vrstvu/ :

Cca 70 – 100 ml / m2   - na hladkém, normálně 
savém dřevě.
Přesná spotřeba se zjistí zkušebním nátěrem na 
daném podkladu.

Vhodná teplota pro nanášení :

+8 °C až +30 °C vzduchu a podkladu. 
Relativní vlhkost do 85%.

Čištěni nářadí :

Okamžitě po použití vodou.
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Doby schnutí : (při 20 °C,65% vlhkosti)

Povrchové zaschnutí po 1 – 2 hodinách, přetíratelné po 4 – 5 hodinách, plně zatížitelné po cca 8 dnech. Při nižší 
teplotě nebo vyšší vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.

Skladování :

V chladu a suchu, v dobře uzavřených nádobách. Nesmí zmrznout.

VbF : nepodléhá
GGVS : není nebezpečným produktem

Nesmí přijít do rukou dětem. Zpracovávat pouze v dobře větraných prostorách. Odpad se nesmí vylévat do 
kanalizace.

Provádění povlaku :

Příprava podkladu :
Podklad musí být pevný, čistý, suchý a nosný, prostý nesoudržných částic. Staré pevné nátěry je třeba přebrousit. 
Přípustná vlhkost je pro jehličnaté dřevo max. 15% , listnaté a tropické dřevo max. 12%.

         Podklad    Základový nátěr          Mezivrstva     Konečná vrstva

Nové neošetřené 
dřevo

1x 262/264
ředěno max. 5%        1x 262/264           1x 262/264

Dřevo ošetřené lakem 
nebo lazurou      odpadá           1x 262/264            1x 262/264

Pokyny : Lakované části nesmí být v kontaktu se změkčovacími materiály, jako např. umělohmotné těsnění se 
změkčovadly. Jako těsnění použít umělé hmoty bez změkčovadel. K nátěrům dřevěných podlah, parket, schodů, 
v obytných prostorách použít parketový lak 342 lesklý nebo 344 polomatný.

Pozn.Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzívních vývojových prací a dlouholetých zkušeností. Naše technická aplikační doporučení 
ústní i písemná,která dáváme kupujícím,eventuálně zpracovatelům,odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků,avšak 
nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet.    
V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem,ztrácí staré 
vydání svoji platnost. V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí a doporučí vhodný nátěrový systém.

Distribuce a servis :

DLOUHÝ povrchové úpravy staveb                             Tel./fax: 318 875 422                   E-mail: office@dlouha.net
Provoz Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany                              Eurotel : 602 458 568                                  www.dlouha.net
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