
Aqua TL-412-TreppenlackAqua TL-412-Treppenlack
Kietųjų dalelių sudėtyje turintis, nusitrynimui atsparus lakas

    

AtspalvisAtspalvis LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 96 22

PakuotėPakuotė 5 l5 l 20 l20 l

Pakuotės rūšis Kibiras W Kibiras W

Pakuotės kodas 05 20

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

Aqua TL-412/10 stipriai matinisAqua TL-412/10 stipriai matinis

bespalvis 2347 ◼ ◼

Aqua TL-412/20 matinisAqua TL-412/20 matinis

bespalvis 2370 ◼ ◼

Aqua TL-412/30 matinis kaip šilkasAqua TL-412/30 matinis kaip šilkas

bespalvis 2373 ◼ ◼

Specialūs atspalviai 3819 ◼ ◼

Aqua TL-412/50 blizgus kaip šilkasAqua TL-412/50 blizgus kaip šilkas

bespalvis 2372 ◼ ◼

IšeigaIšeiga 100-150 ml/m² kiekvienam sluoksniui

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Medienai viduje■
Gruntavimas ir baigiamasis sluoksnis■
Masyviai medienai ir faneruotei■
Mediniams laiptams■
Svetainės ir miegamojo baldams■
Vidaus įrengimui: plokštėms, grindjuostėms, dailylentėms, vidaus durims■
Kaip lakas stiklui (kartu su Aqua VGA-485)■
Profesionaliam naudojimui■

SavybėsSavybės

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
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SavybėsSavybės Greitas džiūvimas ir lengvas šlifavimas■
Geras dengiamumas (jau po antro lakavimo)■
Taip pat ir vertikalių paviršių dengimui■
Neputoja net ir ant vertikalių paviršių ir tamsių pagrindų■
Atsparus dilimui ir įbrėžimams■
Negirgžda■
Atsparus chemijai: DIN 68861, Teil 1, 1B (išskyrus alkoholį)■
Geras atsparumas daugeliui rinkoje esančių rankų kremų■
Sudėtyje yra SM-820: neslysta "R10"■
Sunkiai užsidega■
2K-Ready: pridėjus 2% Aqua VGA-485 padidinamas atsparumas chemikalams, įbrėžimams
ir nusitrynimui, o tai pat geresniam sukibimui su stiklu.

■

Produkto duomenysProdukto duomenys

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Rišamoji medžiaga Acrylat-/ PU-dispersija

Tankis (20 °C) Apie 1,03 g/cm³

Kvapas Šiam tipui būdingas, po džiūvimo bekvapis

Ištekėjimo laikas (sek.)
DIN 6 piltuvėlyje

Apie 35

SertifikataiSertifikatai DIN EN 71-3 "Tam tikrų elementų migracija“DIN EN 71-3 "Tam tikrų elementų migracija“

Su 4% SM-820 stabdantis slydimą "R10" pagal DIN 51130:2014Su 4% SM-820 stabdantis slydimą "R10" pagal DIN 51130:2014

EB pavyzdžių patikros sertifikavimo B modulis (IMO sertifikavimas)EB pavyzdžių patikros sertifikavimo B modulis (IMO sertifikavimas)

Reakcijos į gaisrą klasifikavimas pagal DIN 13501-1 (Bfl-s1)Reakcijos į gaisrą klasifikavimas pagal DIN 13501-1 (Bfl-s1)

Prancūzijos LOJ išmetimo bandymasPrancūzijos LOJ išmetimo bandymas

Testavimo standartaiTestavimo standartai DIN 68861-1B atsparumas chemikalams (išskyrus alkoholį)

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)(3256)

SM-820-Strukturmittel SM-820-Strukturmittel (1942)(1942)

Aqua CL-440-Colorlack Aqua CL-440-Colorlack (3802)(3802)

Aqua V-490-Verzögerer Aqua V-490-Verzögerer (1939)(1939)

Aqua MM-825-Mattierungsmittel Aqua MM-825-Mattierungsmittel (3875)(3875)

UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv (3249)(3249)

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui Reikalavimai pagrinduiReikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, sausas, be tepalų, be skiriamųjų medžiagų ir tinkamai
paruoštas.
Medienos drėgnumas: 8-12 %

■

ParuošimasParuošimas
Riebų ir sakingą medienos paviršių nuvalyti su WV-891 arba V-890
Paviršių nušlifuoti su P 100 - 180 grūdėtumo šlifavimo popieriumi
Atspalvio suteikimui pagrindas beicuojamas Aqua KB-004, Aqua BB-007 arba Aqua PB-006
beicu
Paviršiaus suvienodinimui (pvz. skirtingos medienos partijos) galima naudoti pigmentuotą
produktą

■

ApdirbimasApdirbimas

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
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ApdirbimasApdirbimas

Gerai išmaišyti.
Purškimas.
Žemo slėgio dažymo pistoletas: antgalis: 2,0 - 2,5 mm, darbinis oro slėgis: 2,0 - 3,0 bar.
Beoris purškimas: antgalis: 0,23 - 0,28 mm, darbinis medžiagos slėgis: 80 - 120 bar.
Airmix purškimas: antgalis: 0,23 - 0,28 mm, medžiagos slėgis: 80 - 100 bar, purkštuvo oro
slėgis: 1,2 - 2 bar.
Po išdžiūvimo ir tarpinio šlifavimo (P 240-320) tepti antrą sluoksnį
Pagal poreikį darbo etapus pakartoti.
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra min. +18°C iki maks. +25°C.

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Spalvotu laku nudažytus paviršius dengiant bespalviu laku rekomenduojame į bespalvį
laką įmaišyti 5-10% pageidaujamo atspalvio spalvoto lako Aqua Colorlack.
Šiuo produktu padengti laiptai "negirgžda". Laiptai turi būti nepriekaištingai sumontuoti
(konstrukcija, tikslumas, medienos drėgmė)
TL-412 ir įvairių paviršių: stiklo, laminato, melamino dervomis ar poliuretaniniais lakais
dengto paviršiaus, sukibimas gali būti pagerintas priedu Aqua VGA-485. Būtina atlikti
bandomąjį lakavimą.

DžiūvimasDžiūvimas
Nelimpa dulkės: maždaug po 45 min.
Galima liesti: maždaug po 60-90 min.
Sekantis sluoksnis: maždaug po 2-3 val.
Galima pakuoti: po džiūvimo per naktį

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■

SkiedimasSkiedimas
Paruoštas naudojimui, bet jei reikia galima skiesti su vandeniu iki 5 %. 

■

NurodymaiNurodymai Laikytis "Lakuotų grindų ir laiptų priežiūros" rekomendacijų
Naudojant sertifikuotus produktus ir mišinius, reikia vadovautis atitinkamais sertifikatais
ir patikros ataskaitomis bei techninių duomenų informaciniu dokumentu.

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Airless-/, Airmix purškimo įranga, pistoletas su piltuvėliu

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti su vandeniu arba Aqua RK-898 valymo
koncentratu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti
mažiausiai 12 mėn.

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Asmeninės apsaugos

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
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Asmeninės apsaugos
priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras
min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines
pirštines

Nurodymai utilizavimui Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

LOJ pagal „Decopaint“
direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat.A/i): maks. 140 g/l (2010). 
Produkto sudėtyje yra < 140 g/l LOJ.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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