LONG LIFE

(Mat, Satin, Brillant)

Transparentní lak na dřevo, napjatý, na bázi alkyduretanových pryskyřic
ve fázi rozpouštědla

exteriér/interiér

Urèení:

· Ochrana a dekorace vìtiny døev a jejich derivátù
· Vhodná pøedevím na nové døevo, ale také pro renovaèní práce
· 3 provedení – vzhled Mat, Satin nebo Brillant

Uitné vlastnosti:

·
·
·
·

Popis, klasifikace:

Rozpoutìdlový bezbarvý lak na bázi alkyduretanových pryskyøic, jednoslokový,
v provedení Mat, Satin nebo Brillant.

o

Velmi dobrá odolnost proti vyím teplotám (do 115 C) a abrazi
Vynikající pøilnavost a pøídrnost, velmi dobrá tvrdost
Trvale lesklý vzhled u provedení Brillant
Velmi dobrá èistitelnost a údrba (obzvlátì u provedení Brillant)

Charakteristika
Mìrná hmotnost:

0,97 kg/litr (mat), 0,95 kg/litr (satin), 0,92 kg/litr (brillant)

Obsah suiny:

objemový: 45% (mat), 48% (satin), 47% (brillant)
váhový:
56% (mat), 57% (satin), 57% (brillant)
38 oC
Napjatý, matný (< 20 pod 60o mat), saténový (40 pod 60o satin), lesklý (> 90
pod 60o brillant),

Záehový bod:
Vzhled filmu:
Vydatnost:
Doba schnutí:

Odstíny:
Balení:
Skladování:

14 a 19m2/l v závislosti na povaze, struktuøe a poréznosti podkladù a na zpùsobu
nanáení (orientaèní, uvedeno pro 1 neøedìnou vrstvu na hladkém povrchu)
Nechytá prach:
2 hodiny.
Suchý manipulovatelný:
3 hodiny.
Suchý, pøipravený pro dalí vrstvu: 16 hodin.
(20°C, RV 65%)
Bezbarvý
1l, 5l
12 mìsícù v originálním nenaèatém balení na suchém a chladném místì
chránìném pøed mrazem.

Prováděcí pokyny
Øedìní:

tìtec, váleèek: pøipravený k pouití, s výjimkou impregnaèní vrstvy - øedìní cca
10% øedidlem S6006 v objemu.
Støíkací pistole: øedìní cca 5 a 10% øedidlem S6001 v objemu

Pøíprava výrobku:

Pøed pouitím a v prùbìhu aplikace peèlivì promíchávejte

Aplikaèní náøadí:

tìtec, lakovací váleèek ( s následným roztíráním), støíkací pistole

Èitìní náøadí:

Øedidlem S 6001, S 6005, S 6006

Podmínky nanáení:

Teplota podkladu a prostøedí by nemìla klesnout pod + 5° C a pøesáhnout
+28° C. Podklady nesmí být zmrzlé. Rozhodnì vak neaplikujte za detì, pøípadnì
snìení, a za pøímého sluneèního záøení. Plochy a konstrukce, které nemají být
natøeny (napø. podlahy, stìny apod.) chraòte peèlivì pøed potøísnìním (maskovací
pásky, fólie). Eventuální odstøiky nebo potøísnìní okamitì opatrnì oèistìte (napø.
øedidlem øady „S“ nebo lakovým benzínem dle povahy podkladu tak, aby nedolo
k jeho jetì vìtímu pokození), po zaschnutí je odstranìní barvy velmi sloité.
Nenatřené:
· Døevo a deriváty døeva s výjimkou døevin exotického charakteru / o zvlátním
chování (teak, iroko, západní èervený cedr apod.)

Podklady:

Natřené:
· Døevo natøené starými dostateènì pøídrnými laky nebo rozpoutìdlovými
(glyceroftalickými) lazurami
· Dekorace na umìlé døevo nebo patina na jiné podklady.
· U jiných nebo nejednoznaèných podkladù doporuèujeme konzultaci s Vaím
nejbliím prodejcem.
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Pøíprava podkladù:

exteriér/interiér

· Dřevěné podklady musí vyhovovat obecnì platným normám a pravidlùm, musí
být suché, zdravé, pevné a soudrné, pokud mono bez sukù a pryskyøièných
míst, nesmí být zmrzlé. Na plochách nesmí být výraznìjí závady typu –
odtípnutá dýha, puchýøe, otevøené póry, vìtí díry apod. Aby nátìry na døevì
mìly dostateènou ivotnost, musí být podklady (výrobky, díly apod.) øeeny dobøe
konstrukènì a musí být zvolen optimální druh døeva. Zvlátní pozornost je tøeba
vìnovat výrobkùm a konstrukcím, které budou vystavìny povìtrnostním vlivùm
v exteriéru.
· Dřevo nenatřené: døevo musí být suché (vlhkost nií ne 18% váhy). Døevo
nejprve peèlivì oèistìte, odmastìte a dùkladnì odstraòte výpotky pryskyøic
(napø. pomocí vhodného øedidla). Eliminujte pøípadné existující zaednutí starích
podkladù (èásteènì mechanicky, èásteènì chemicky vhodným pøípravkem).
Takto pøipravené podklady doporuèujeme dále pøebrousit brusným materiálem
zrnitosti 80 – 100 (po smìru vláken – let), následnì odstranit prach po brouení.
Neaplikujte na døeviny (a jejich deriváty) obsahující vysoké mnoství pryskyøic
nebo antisikativní výpotky (exotické døeviny / døeviny se zvlátním chováním,
napø. iroko, západní èervený cedr apod.).
· Natřené dřevo (pouze dostateènì pøídrným lakem nebo syntetickou lazurou)
dùkladnì oèistìte a odmastìte, dále doporuèujeme jemné pøebrouení ve smìru
vláken a odstranìní prachu. V pøípadì problematických starých podkladù se
poraïte se svým prodejcem.
· V pøípadì jakýchkoliv nejasností pøi pøípravì podkladù se poraïte se svým
nejbliím prodejcem.

Systémy nanášení-aplikace
Podklady

Obnažené dřevo

Impregnace

1 vrstva Long Life Brillant øedeného
cca 10% S6006 (S6001 pøi støíkání)
schnutí, pøebrouení brusným papírem
zrnitosti 120

Dřevo natřené starým lakem
nebo syntetickou lazurou

Mezivrstva

1 vrstva Long Life Brillant neøedìného, schnutí, jemné brouení

Vrchní vrstva

1 vrstva neøedìného laku Long Life Mat, Satin nebo Brillant dle
poadovaného vzhledu
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Hygiena a bezpečnost
Vekeré podrobnosti naleznete v bezpeènostním listu výrobku.
Dle zákona è.157/1998 Sb., ve znìní novely è.352/99 Sb., je pøípravek (výrobek)
klasifikován jako: R10 Hoølavý. S23 Nevdechujte páry (aerosoly). S38 V pøípadì
nedostateèného vìtrání pouívejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích
orgánù. S51 Pouívejte pouze v dobøe vìtraných prostorách.
První pomoc: Pøi nadýchání postieného odveïte na èerstvý vzduch a udrujte
ho v teple a klidu. Pøi styku s kùí odstraòte zasaené obleèení a pokoku omyjte
vodou a mýdlem nebo vhodným èistícím prostøedkem. Nepouívejte øedidla
a rozpoutìdla. V pøípadì podrádìní kùe vyhledejte lékaøe. Pøi zasaení oèí
dùkladnì vyplachujte vodou po dobu minimálnì 15 minut, v pøípadì obtíí
vyhledejte lékaøskou pomoc. Pøi poití vypláchnìte ústa vodou a vyhledejte
lékaøe. Nevyvolávejte zvracení, postieného udrujte v klidu. Pøi náhodném
polknutí pøípravku pøivolejte lékaøe, aby posoudil, zda je nutné monitorování
a následné oetøení v nemocnici. Tento technický list nebo nejlépe bezpeènostní
list ukate lékaøi. Jinak se øiïte obecnì platnými pøedpisy a zásadami.

Tento technický list má za cíl informovat nae zákazníky o vlastnostech naeho výrobku.
Uvedené informace se zakládají na naich souèasných znalostech. Nicménì tyto informace
nemohou nahradit popis pøizpùsobený povaze a stavu natíraných podkladù. Z dùvodu
neustálého technického rozvoje je na naich zákaznících, aby si u naich prodejcù ovìøili,
e tento technický list nebyl pozmìnìn pozdìjím vydáním.
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