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PUR SUN BLOCKER 370
POPIS PRODUKTU
Jedná sa o dvojzložkový, nežltnúci, polyuretánový lak s vysokým obsahom sušiny – 2K PUR,
určený k lakovaniu nábytku, je vysoko chemicky a mechanicky odolný. Splňuje požiadavky
pre elegantnú kresbu letokruhov.
PUR SUN BLOCKER 370 je nearomatický, bez obsahu formaldehydu a chemických
konzervačných látok.
• Nemení odtieň pri väčšej vrstve.
ATESTÁCIE
Odolný proti chemickým pôsobeniam:
ÖNORM A 1605-15
Odolnosť proti oteru:
ÖNORM A 1605-12-Skúška 2
Odolnosť proti poškrabaniu:
ÖNORM A 1605-12-Skúška 4
Odolnosť proti ohňu:
ÖNORM B 3800

Požiadavková trieda 1B1
Požiadavková trieda 2D (>50 U)
Požiadavková trieda 4D (>1,0 N)
Horľavina triedy
Trieda tlenia
Trieda tvor.
kvapiek

B1 (ťažko horľavá)
Q1 (slabo tliaca)
TR 1 (nekvapkaný)

Lakovanie hračiek
PUR SUN BLOCKER 370 je určený k lakovaniu hračiek. Splňuje požiadavky Rakúskej normy
S 1555 vzťahujúcej sa k potu a slinám tak i norma EN 71-3 „bezpečnosti hračiek, migrácia
určitých elementov („bez ťažkých kovov,,).
POŽITIE
Je to špeciálne určený nábytkový lak pre vysoké nároky pri lakovaní kuchynských plôch,
v sanitárnych a gastronomických prevádzkach. Vďaka výborným tixotropným a riaditeľným
vlastnostiam je striekanie profilov a stojacích plôch bezproblémové. Použitím novej
generácie ochrany proti žiareniu, sú potlačené problémy so zmenou farebnosti alebo
zažltnutím dreva. Je vhodný i pre plochy dokončené morením a tiež pre tónovanie.
V skúšobnom inštitúte prebehli špeciálne osvetľovacie skúšky na týchto drevinách : javor,
breza, buk, orech, dub, jasan, jelša, smrek a borovica.
PUR SUN BLOCKER 370 je tiež určený pre lakovanie bielych a farebných základov, ako
tiež pre plochy vybielene peroxidom vodíka.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Pojivo

Akrylát

Hustota

0,94g/cm³ ± 0,02 pri 20 ºC

Farebný tón

bezfarebný

Stupeň lesku

G 00 tupo matný;
G 20 hodvábne matný;
G 50 hodvábne lesklý;
G80 lesklý

Dodaná viskozita

35 + 5 DIN 4mm pri 2O

SPRACOVANIE
Nanášanie

Striekať alebo polievať spôsobom „lak na lak“ s
medzibrusom

Množstvo nanášania

100 až 130 g/m²

Pomer miešania

Doba spracovania

Riedenie
Schnutie
Skladovanie
Veľkosť obalov

10 dielov PUR SUN BLOCKER 370
1 diel PUR tužidlo 7D 451 alebo 7D 467
Dva pracovné dni. Materiál z predošlého dňa sa dá použiť
aj keď ho zmiešame s novým materiálom, ktorý je
zmiešaný v pomere 1 : 1. Ďalšie predĺženie
spracovateľnosti materiálu nie je možné
Pri striekaní : PUR riedidlo 413 nearomatické
Pri polievaní :
Brúsiť a prelakovávať až po 1 až 2 hodinách, a to tak, že
medzi každým ďalším lakovaním je nutné prebrúsenie
Lak : 12 mesiacov
Tužidlo : 9 mesiacov v uzavretom originálnom obale
Lak :
10 l, 25 l, 200 l
Tužidlo : PUR tužidlo 7D 451 v 1 l a 2,5 l
Tužidlo : PUR tužidlo 7D 467 v 2,5 l

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
•
•
•
•
•

Pred použitím dobre premiešať
Tužidlo dobre vmiešať
Lak / tužidlo zmes je nutné pred spracovaním ponechať 10 – 15 minút reagovať
Tieto predpísané údaje sa rozumejú pri normálnej pracovnej teplote prostredia. Silné
rozdiely v teplotách môžu spôsobiť neočakávané zmeny v laku a iné chyby.
Pracujte pri teplotách +15 až +25 ºC
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