FIȘĂ TEHNICĂ_________________________________

Lac de tâmplărie Barend Palm
Număr articol: 85340, 85330, 85333, 85300, 85341, 85331
Lacul de tâmplărie Barend Palm este un lac de grunduire și de acoperire incolor, lucios, fără compuși aromatici,
cu un miros agreabil și, totodată, rezistent la abraziuni și la intervențiile exterioare. Conform VOC Decopaint.
Domeniu de utilizare
Acest „clasic“ fără pretenții este foarte potrivit pentru lăcuirea suprafețelor suprasolicitate precum parchetul,
dușumeaua sau podeaua din plută, dar și blaturile de lucru, mesele și ușile, care necesită o rezistență crescută la
acțiunea apei, uleiului, grăsimilor, alcoolului și PVC-ului. Suprafețele sunt conforme cu Legea germană privind
alimentele și bunurile de consum (și rezistente la salivă și transpirație, conform DIN 53160) și prezintă un grad
bun de rezistență împotriva detergenților și substanțelor de îngrijire uzuale.
Date tehnice
Stare de agregare:
lichid
Culoare:
tipic produsului
Miros:
specific produsului
Punct de aprindere:
> 23 °C
Densitate:
0,888 g/cm³
Conținut de solvenți:
55 %
Conținut substanță solidă:
45%
Prelucrare
Șlefuire graduală cu granulație 150–180. Suprafața trebuie să fie uscată, bine curățată și fără urme de ulei, ceară,
silicon sau praf rezultat în urma șlefuirii. A nu se prelucra la o temperatură sub +15° C. Înainte de utilizare, agitați
bine lacul și aplicați în strat subțire și uniform. Diluați la prima aplicare cu cca 10% Diluantul pentru lac de
tâmplărie Barend Palm. Aplicați lacul în strat subțire cu o pensulă plată moale sau cu o rolă cu peri medii din
veluri sau nailon. Șlefuiți intermediar după uscare (granulație 240), curățați de praf și aplicați al doilea strat, iar în
cazul parchetului și al dușumelelor, al treilea strat de lac. Dacă stratul suplimentar este aplicat în termen de 48 h,
nu mai este necesară o șlefuire intermediară. Asigurați o ventilație bună (fără curent).
Uscare: lemnul poate fi șlefuit și revopsit la 20 °C și la o umiditate normală
după 10 – 12 h. Rezistență maximă după 8–10 zile. Asigurați o ventilație bună (fără curent).
Curățarea instrumentelor: imediat după utilizare, cu Diluant pentru lac de tâmplărie Barend Palm. Reziduurile
de după curățare se elimină ca deșeu în mod regulamentar.
Depozitare: produsul se va depozita într-un loc ferit de îngheț, la temperaturi de peste +5° C, respectiv până la
+30° C.

Grad de luciu:
mat transparent, lucios și lucios-mătăsos
Dimensiunea recipientului
0,375 l , 0.75 l și 2,5 l
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