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AQUA ULTRAFIL
POPIS PRODUKTU
Vodný transparentný lak priaznivý pre životné prostredie, určený na namáhané povrchy
nábytku a drevených plôch. Aqua Ultrafil je založený na najnovšej báze pojív a bol vyvinutý
pre všetky drevené podklady k docieleniu výnimočného vzhľadu a atraktívnych povrchov.
Aqua Ultrafil má vysokú priľnavosť, plnivosť a elegantne zvýrazňuje kresbu dreva. Je
príjemný na dotyk, pôsobí pocitom zamatu. Lak rýchlo schne a je veľmi dobre brúsitelný.
Obsah a zloženie laku zaisťuje vysokú odolnosť proti poškodeniu lakovaných plôch.
Aqua Ultrafil sa môže používať ako 1-komponentný produkt alebo 2-komponentný spolu
s Aqua Vernetzer E50.
ODOLNOSŤ VOČI HORENIU
Testované podľa

ÖNORM B 3800
Tr horľavosti B1 (silne horľavý)
Tr. tvorba tlenia Q1 (slabo tlenitelný)
Tr. tvorby kvapiek TR1 (nekvapkavý)
Hodvábne matný
60“ ± 3 DIN 4 mm / 20ºC
1,03 g/cm³ ± 0,01
Pod 12ºC sa nedá docieliť zliatie k vytvrdeniu laku

LAKOVANIE HRAČIEK
Stálosť voči potu a slinám
Migrácia určitých elementov

Spĺňa požiadavky Ö-normy S1555, príp. DIN 53 160 ohľadne
stálosti voči potu a slinám, ako aj EN71 ohľadne migrácie
určitých elementov (bezpečnosť detských hračiek, žiadny
obsah ťažkých kovov).

POUŽITIE
• Pre všetky lakovania zaťažovaných (namáhaných) povrchov v oblasti nábytkárstva a
interiérové dokončovacie práce.
• Vhodné pre nadstavby plôch, ktoré boli bielené peroxidom vodíka.
• Vhodné pre lakovanie detských hračiek, ako aj drevených predmetov, ktoré môžu
príležitostne prísť do styku s potravinami.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Farebný tón
Stupeň lesku

bezfarebný
Hodvábne matný

Viskozita

65“± 3 DIN 4 mm / 20ºC

Špecifická hmotnosť

1,04g/cm³ ± 0,01

pH

8,3±0,2

Teplota spracovania

Pod +12ºC sa nedá docieliť zliatie a k vytvrdeniu laku
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SPÔSOB SPRACOVANIA
Pred úprava podkladu
Predpokladom pre kvalitatívne vysokohodnotné povrchy je čistá brúsna plocha.
Odporúča sa pre jemne pórovité drevá zrnitosť 180, pre ihličnany, resp. hrubopórovité drevá, ako dub a jaseň, zrnitosť 150. Pri príliš hrubej brúsnej ploche sa
zväčšuje nebezpečie zdrsnenia vlákien.
SPRACOVANIE
Aplikácia

Pištoľ
Airless / Airmix

Tryska 1,7 – 2,0 mm Striekací tlak 3 – 4 bary
Tryska 0,23 – 0,28 mm
Tlak materiálu:
90 – 110 barov
Rozprašovací tlak:1,5 – 2,0 barov

Štetcom

Množstvo nánosu
Základný náter:

80 až 90 g/m²

Vrchný náter:

80 až 120 g/m²

Striekacia viskozita

65“ ± 3 DIN 4mm / 20ºC

Riedenie

Lak je pripravený z výroby pre priame použitie, neriediť.

Schnutie
Skladovanie
Balenie

Je závislé na teplote vzduchu a nanášanom množstve.
Brúsenie za 1 – 2 hodiny. Pri spracovaní pod +15ºC sa do
poručuje pridať 3% Verzogerer Aqua pre spomalenie reakcie.
12 mesiacov v originálnom balení pri teplote +15ºC až +25ºC
1L, 5L, 25L, 125L

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
• Pred použitím dobre pretrepať!
• Chrániť pred mrazom
• Neriediť rozpúšťadlovými riedidlami
• Pracovné nástroje a zariadenia očistiť pod tečúcou vodou, zaschnuté zvyšky odstrániť
pomocou čističa Aqua Entferner
• Pri prechode z aqua laku na rozpúšťadlový lak je potreba pištoľ vyčistiť prostriedkom
Umnetzer Aqua .
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