
Rýchle schnutie
Super brúsiteľný
Vysoká plnivosť
Odolný voči oderu

DIN EN 71 - 3
Odolný proti zožltnutiu
Odolný voči PVC

HD - AQUA - TOP 71x - 0001

www.drevocolor.sk

HD-AQUA-TOP je ekologický, vodou riediteľný viacvrstvový lak, ktorý je takmer bez
zápachu, určený na lakovanie bežne namáhaných drevených povrchov v interiéri
budov a na použitie pri výrobe nábytku. HD-AQUA-TOP je vhodný na všetky druhy
dreva. Po zatvrdnutí dosahuje takmer rovnaké vlastnosti, aké majú 2-zložkové
akrylátové a polyuretánové laky na báze rozpúšťadiel. Po zatvrdnutí získajú
plochy odolnosť voči dverovému tesneniu z PVC, potu a ochranným krémom na
ruky. Sú obzvlášť odolné voči poškriabaniu, majú dobrú priľnavosť a pružnosť.

Pre vnútorné použitie
Spĺňa smernice VOC



TECHNICKÉ ÚDAJE

INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVKU

HD - AQUA - TOP 71x - 0001

Nadjazdová 1
971 01  Prievidza

Tel.: + 046 5461 182, 0903 5420877
Email: drevocolor@drevocolor.sk
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PRÍKLADY POUŽITIA

SPRACOVANIE

SKÚŠOBNÉ NORMY

1. ZÁKLADNÝ NÁTER
1x základný náter lakom HD-AQUA-TOP 71x-0001
Doba schnutia: min. 2 hod pri izbovej teplote
Medzibrus: brúsnym papierom, zrno 280/320

2. KONEČNÝ NÁTER
1x prelakovať lakom HD-AQUA-TOP 71x-0001
Doba schnutia: pred zabalením pri izbovej teplote cez noc

Nástrekom pištoľou s pohárikom, airless, airmix.
Veľkosť trysiek: 2,0 - 2,5 mm
Tlak vzduchu: 2,5 - 3,0 bar.

DIN 68861 - časť 1 (odolnosť voči chemickým látkam)
DIN 4102 B2

Viskozita: 160 s/DIN4
Doba schnutia: 30 - 40 min. proti prachu / 2 hod možné prebrusovať.
Spotreba: min. 120 g/m2

Všetky uvedené doby platia pri izbovej teplote 20 ° C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65%.
Zaistite dostatočnú ventiláciu a odvetrávanie. Vodou riediteľné laky nesmú prísť do styku s rozpúšťadlami.
Pred použitím riadne premiešajte. Vždy robte skúšobný náter.

UPOZORNENIE

71x-0001-25 nádoba 25 litrov      71x-0001-5 nádoba 5 litrov      71x-0001-1 nádoba 1 liter

Tip: Laky riediteľné vodou je možné spracovávať iba pri
         teplote 18 - 20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%.
         Pozor! NEUCHOVÁVAJTE V MRAZNIČKE


