TECHNICKÝ LIST

jlhenelit@jl.sk

HYDRO FINISH PLUS

POPIS PRODUKTU
Hydro Finish Plus (bezfarebný) je vodou riediteľný hydrofobizačný prostriedok
s odpudivosťou voči vode : voda vypení – spracovaný povrch zostane suchý a priedušný.
Hydro Finish Plus zaisťuje ochranu proti zamodreniu
POUŽITIE
Ako bezfarebná ochrana lazúrového systému (napr. Aqua Edellasur Plus). Na povrchovo
neupravené alebo lazúrované drevo použité ako obloženie, parapety na balkónoch,
podhľady, záhradný nábytok a rovnako aj pre priemyslovo farbené drevo.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Zloženie

Modifikovaná acrylová živica, vosky a aditíva

Farebný tón

Bezfarebný

Dodaná viskozita

25“ DIN 53211 4mm 20ºC

Špecifická hmotnosť

1,0 ± 0,02 g/cm³

Objem sušiny

cca. 28,3 objemových %

Obsah neprchavých látok( nfA)

cca. 28,9 hmotnostných %

Teoretická výdatnosť

12 – 14 m²/liter podľa podkladu

SPRACOVANIE
K VONKAJŠIEMU OBNOVENIU ZOŠEDNUTÉHO DREVA
Staré
•
•
•

drevo dôkladne okefovať alebo obrúsiť a natrieť základom.
1 x s AQUA IMPREGNIERGRUND bezfarebným,
1 – 2 x natrieť EDELLASUR PLUS BEIGE, ak sa žiada iný odtieň napr. dub natrieť
1 x AQUA EDELLASUR + odtieň. Ak chceme aby bol obzvlášť odolný voči vode, do
poručujeme natrieť
• 1 x HYDRO FINISH PLUS.

Nové drevené obloženie
• 2 – 3 x AQUA EDELLASUR PLUS (najmenej 2 nátery u pílou opracovaného dreva
alebo brúseného dreva a 3 nátery u ohobľovaného dreva),
• 1 x HYDRO FINISH PLUS
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Teplota pre spracovanie

Nie pod + 8ºC

Spôsob nanášania

Natieraním, striekaním, nanášať valčekom, máčaním.

Riedenie

Pripravené k aplikácií, neriediť!

Schnutie

Po 4 – 6 hod. (pri 20ºC a max. 65% vlhkosti vzduchu)

Praktická výdatnosť

80 – 160 ml/m² podľa podkladu

Čistenie

Čistou vodou, uschnuté farby riedidlom
12 mesiacov v uzavretom originálnom balení pri teplote +10 +30ºC
0,75 L a 5 L

Životnosť
Balenie

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
•
•

•

HYDRO FINISH PLUS je pripravený priamo k použitiu
HYDRO FINISH PLUS zreagovaním s trieslovinami môže zožltnúť, poprípade predĺžiť
svoje schnutie. U bielych podkladoch a rozpúšťadlových farebných a lazúrovacích
systémoch eventuálne olejových lazúr overte priľnavosť a vyskúšajte možnú zmenu
zafarbenia.
Pre vonkajšie použitie ako podklad použite zásadne pigmentovanú lazúru pre zvýšenie
odolnosti proti UV žiareniu
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