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Lakier akrylowy do drewna, WYSOKI
POŁYSK 200ml - Newcolours
Cena

18,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Opis towaru:
LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY-WIELOWARSTWOWY jest akrylowym wyrobem o właściwościach tiksotropowych i
charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Dzięki swoim właściwościom z powodzeniem nadaje się zarówno
do aplikacji natryskiem, ręcznego nakładania pędzlem, czy wałkiem.
Wykazuje znakomitą odporność mechaniczną i chemiczną.

JAK MALOWAĆ:
LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY-WIELOWARSTWOWY jest akrylowym wyrobem o właściwościach tiksotropowych i
charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Dzięki swoim właściwościom z powodzeniem nadaje się zarówno
do aplikacji natryskiem, ręcznego nakładania pędzlem, czy wałkiem. Wykazuje znakomitą odporność mechaniczną i
chemiczną.

Do czego?:
Przeznaczony do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych znajdujących się
wewnątrz pomieszczeń, takich jak: meble, drzwi, panele ścienne. Nadaje się także do lakierowania zabawek oraz elementów
dekoracyjnych.

Przygotowanie podłoża:
• Powierzchnie drewniane (surowe) przeznaczone do lakierowania powinny być czyste, odpowiednio wyszlifowane papierem
ściernym o gradacji 150–220 (w zależności od gatunku drewna) oraz pozbawione kurzu i żywicznych plam
• Podłoże wcześniej pomalowane farbą należy zmatowić papierem ściernym w celu zwiększenia przyczepności lakieru,
dokładnie odpylić po czym aplikować lakier
• Gdy chcesz pomalować powierzchnię wcześniej bejcowaną nie zaleca się matowić papierem ściernym powierzchni przed
malowaniem lakierem lecz dopiero po wyschnięciu lakieru.

Przygotowanie wyrobu:
PRZED POBRANIEM PRODUKTU Z POJEMNIKA NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ CAŁĄ JEGO ZAWARTOŚĆ. Lakier można
rozcieńczyć wodą do 5%.
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Aplikacja:
• Lakier matowy* przystosowany jest do nanoszenia pędzlem, wałkiem lub natryskiem
• Lakier wysoki połysk** przystosowany jest do nanoszenia natryskiem lub wałkiem.
Wymagana jest aplikacja co najmniej dwóch warstw lakieru ze starannym szlifowaniem międzywarstwowym przy użyciu
papieru ściernego o gradacji 220 do 320. Trzeba zwracać uwagę, aby nie zeszlifować powłoki lakieru. Może to być przyczyną
powstawania plam po naniesieniu warstwy nawierzchniowej. PRODUKTY NEWCOLOURS SĄ ZE SOBĄ KOMPATYBILNE natomiast
w przypadku nakładania lakieru na produkty innych producentów zalecamy sprawdzić wzajemną tolerancję z podłożem przez
próbne wymalowanie. Uzyskanie pozytywnego efektu decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Lakierowanie należy
wykonywać w temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C. Nie należy używać produktu w temperaturze poniżej 15°C.
Optymalne do aplikacji lakieru wartości wilgotności względnej wynoszą 40-60%.

Suszenie: Polakierowane elementy suszyć w temperaturze około 20°C - 25°C przez 3-4 godziny.
WYROBY LAKIEROWE PRZED UŻYTKOWANIEM, CZY PAKOWANIEM NALEŻY SEZONOWAĆ OKOŁO 2 DNI.
Mycie narzędzi: Wodą, bezpośrednio po zakończeniu procesu aplikacji.
Wydajność: 10 m² z 1L przy jednokrotnym kryciu.

Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (w nieotwieranych pojemnikach).

Transport: W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 30°C.

CHRONIĆ PRZED MROZEM.
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