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Лак полиуретанов мебелен
(водоразредим)
ЛП-ТС-150/08

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Предназначение:
- за завършващо покритие на дърво, дървени повърхности и мебели;
- за индустриално приложение;
- за работа със система за безвъздушно шприцване, високо налягане.
Качества:
- трайно покритие;
- отлична адхезия;
- твърдост;
- лесно почистване с миещи и почистващи препарати;
- Устойчивост на филма на дестилирана вода, 50 % етилов алкохол, 5 % натриева
основа, 10 % амонячна вода, чай, кафе, растително масло.
Подготовка на основата:
Нови и стари здрави покрития върху дърво: повърхността се почиства от прах,
маслени петна и други замърсявания с помощта на подходящи средства за
почистване и обезмасляване.
Стари нездрави покрития върху дърво – почистват се от стари ронещи се части
и обезмасляват.
Подходящ продукт на водна основа за обезмасляване е “ЛП – КЛИЙНЪР”.
“ЛП – КЛИЙНЪР” е течност без корозивно действие, безвреден за лакови
покрития. Химически стабилен при нормални условия продукт, без отделяне на
вредни изпарения и миризми във въздуха и околната среда.
Грундиране: върху предварително грундирани повърхности с Грунд мебелен
(водоразредим).
Нанасяне: чрез безвъздушно шприцване с високо налягане /200-250 бара/.
Преди употреба разбъркай добре съдържанието в опаковката (допуска се
разслояване в процеса на лагеруване).
Не се допуска работа при температури под 5 оС или по-високи от 30 оС.
Разреждане: При необходимост се разрежда с вода. Зацапани места и инструменти
се измиват с вода преди да са засъхнали.
Съхнене: - повърхностно: 15-30 минути
- пълно: 1-4 часа – в зависимост от вида на основата и дебелината на
нанесеното покритие.
Съхранение: В сухи, закрити складови помещения, при температура от 5 0С до 30
0
С. Да се предпазва от замръзване!
Гаранционен срок: 12 месеца в затворени оригинални опаковки.

