
Prírodný vzhľad
Najvyššia odolnosť
proti poškriabaniu

Odolný proti zožltnutiu
Univerzálne použitie
Ťažko zápalný

HD-NANO-PUR NATURMATT 620-0040

www.drevocolor.sk

Rýchloschnúci polyuretánový náterový systém vytvárajúci prírodne matný povrch.
Vrstvy laku nenesú stopy po zožltnutiu a chránia povrch pred svetlom. Tým 
zabraňujú predčasnému zožltnutiu podkladu. Použitím nanočastíc sa nalakovaný 
povrch vyznačuje extrémnou tvrdosťou a odolnosťou proti poškriabaniu. Je vhodný  
pre povrchovú úpravu obzvlášť namáhaných výrobkov, ako stoly, pulty a pod obzvlášť 
vhodný pre tmavé a tmavo morené plochy s prírodným efektom. Vytvrdený film sa dá 
ľahko čistiť a je odolný proti alkoholu, PVC, tukom, olejom, benzínu, nitroriedidlu 
a odlakovačom nechtov. Tento typ náterového systému je vhodný pre aplikáciu  

na povrchy ako s otvorenými, tak aj s uzavretými pórmi.

Pre vnútorné použitie NOVINKA!



TECHNICKÉ ÚDAJE

INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVKU

HD-NANO-PUR NATURMATT 620-0040

Nadjazdová 1
971 01 Prievidza   

Tel.: + 046 5461 182, 0903 540 877
Email: drevocolor@drevocolor.sk
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PRÍKLADY POUŽITIA

SPRACOVANIE

SKÚŠOBNÉ NORMY

1. ZÁKLADNÝ NÁTER
1x základný náter lakom HD-NANO-PUR naturmatt 620-0040
Pomer miešania:  10: 1 s tužidlom HD-PUR-CRYL-Härter 600-0626
Doba schnutia:     min. 2 hod, najlepšie cez noc pri izbovej teplote
Medzibrus:              brúsnym papierom, zrno 280/320

2. KONEČNÝ NÁTER
1x prelakovať lakom HD-NANO-PUR naturmatt 620-0040
Pomer miešania: 10: 1 s tužidlom HD-PUR-CRYL-Härter 600-0626
Doba schnutia: najlepšie cez noc

Nástrekom pištoľou s pohárikom, airless, airmix.
Veľkosť trysiek: 1,8 -2,0 mm
Tlak vzduchu: 2,5 - 3,0 bar

Tip:  Náterový systém je zvlášť vhodný na tmavý povrch, pretože
        pri vystavení svetlu nedochádza k zosvetleniu vrstvy laku.

DIN 68861 - časť  1 (odolnosť voči chemickým látkam), DIN EN 71 - 3 (bezpečnosť hračiek)
DIN V 53160 časť 1 + 2 (odolnosť voči slinám), DIN 4102 B 1 (nehorľavý)

Viskozita: 26 s/DIN4
Tužidlo: HD-PUR-CRYL-Härter 600-0626
Pomer miešania: 10: 1 (lak / tužidlo)
Doba spracovania: 1 pracovný deň (8 hodín)

Doba schnutia: 30-40 min. proti prachu, 2 hod možné prebrusovať
Spotreba: 120 g/m2
Riedenie: 10-15% riedidla
                             HD-PUR/CRYL-VERDÜNNUNG 960-0102

Všetky uvedené doby platia pri izbovej teplote 20 ° C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65%.
Zaistite dostatočnú ventiláciu a odvetrávanie. Laky PUR je nutné po prebrúsení a odstránení prachu ihneď prelakovať.
Pred použitím riadne premiešajte. Vždy robte skúšobné nástrek.

UPOZORNENIE

620-0040-30LH nádoba 30 litrov                620-0040-5LK nádoba 5 litrov      


