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OCHRANNÝ LAK NA DREVO

vydanie 06/2013

Vulmprolak

VÝROBOK ŠETRNÝ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

H2O

VODOU RIEDITEĽNÝ NÁTER
HEALTHY – ELIMINÁCIA ŠKODLIVÝCH
VPLYVOV NA ZDRAVIE ĽUDÍ

Popis výrobku:
Vulmprolak je vodou riediteľný, pigmentovaný vrchný lak, vyvinutý pre aplikáciu striekaním, náterom alebo máčaním. Má
výborné vlastnosti, rýchlo schne a opakovaným náterom sa dosahujú vynikajúce vlastnosti a lesk.

Použitie:
Vulmprolak je používaný na lakovanie akéhokoľvek dreveného výrobku alebo polotovaru z dreva (dielce pre nábytok, tvarované
lišty, dvere, okná, lavice, ploty, altánky a iné drevené výrobky).

Výhody:
–– dobre sa tónuje, čím je možné dosiahnuť rôzne odtiene, pri čom je zachovaná štruktúra dreva
–– rýchlo schne
–– nepáchne, čo uľahčuje manipuláciu

Údaje o výrobku:
farebný odtieň:

podľa požiadaviek zákazníka

vzhľad:

lesklý

skladovateľnosť:

12 mesiacov v pôvodných baleniach v suchu
pri teplote 5 – 35 °C

Fyzikálne údaje:
obsah sušiny:

44 – 52 %

hustota:

1,09 g/ml

Teoretická výdatnosť:
6 – 9 m2/kg pri dvojitom nátere

Teplota spracovania:
minimálna teplota podkladu:

5 °C

maximálna teplota podkladu:

30 °C

ideálna teplota pre spracovanie:

20 °C

maximálna relatívna vlhkosť vzduchu:

85 %

Podklad:
Povrch musí byť očistený od prachu a nečistôt, prípadne zvyškov starých náterov. Povrch by mal byť hladký, resp. mierne
drsný, v závislosti od požadovaného lesku.

Spôsoby aplikácie:
valčekom, štetcom, striekaním
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Návod na použitie:
Na čistý, prebrúsený povrch aplikujeme základný náter, ktorý dosiahneme riedením Vulmprolak s vodou v pomere
1 : 0,01 – 0,04 l (v závislosti od savosti povrchu). Následne po uschnutí (cca 3 hodiny) ešte raz jemne vybrúsime nedokonalosti
povrchu a potom aplikujeme vrchné nátery, ktoré už nie je potrebné riediť. Najvyšší lesk dosiahneme aplikáciou dvoch vrchných
náterov. Lak je na dotyk suchý za cca 30 minút, v závislosti od podmienok nanášania.
Pri máčaní odporúčame lak neriediť a len čistý, prebrúsený povrch namočiť, nechať stiecť a vysušiť. Pre dosiahnutie vyššieho
lesku sa môže postup zopakovať ešte raz.

Časové údaje pre aplikáciu:
suchý na dotyk:

30 minút

úplne vytvrdnutý:

3 hodiny

interval medzi nátermi:

3 hodiny

Čistenie náradia:
Ihneď po ukončení práce, vodou. Odporúča sa náradie umyť skôr ako lak zaschne.

Odolnosť:
–– odoláva mechanickému zaťaženiu
–– odoláva pôsobeniu bežných čistiacich prostriedkov na drevo
–– odoláva vode

Bezpečnosť:
Vulmprolak – pri manipulácii postupujte v súlade so všeobecnými bezpečnostnými opatreniami, dodržiavajte bezpečnostné
pokyny uvedené na etiketách obalov a karte bezpečnostných údajov. Údaje, špecifikácie, nariadenia a odporúčania uvedené
v tomto technickom liste vychádzajú zo skúseností získaných pri modelovaní predpokladaných spôsobov aplikácií, resp.
pri špeciálne definovaných podmienkach. Ich presnosť, kompletnosť alebo vhodnosť pre skutočné podmienky akéhokoľvek
predpokladaného použitia nie je zaručená a musí byť stanovená používateľom. Výrobca a predajca nie sú, nad rámec tu
uvedeného, zodpovední za dosiahnuté výsledky, škody, priame alebo následné poškodenia vyplývajúce z nedodržania tu
odporúčaného použitia výrobku.
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