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Dekorlasur
wässrig
Dekorlasur
vodnatý nátěr


Popis: Lazurovací nátěr na dřevo nevytvářející povrchovou vrstvu vyrobený na bázi vodou ředitelné kombinace pojiv alkydové a akrylové pryskyřice pro dekorativní úpravu dřeva v interiéru. Odpuzuje vodu a špínu. Neobsahuje aditiva.

Použití: Nátěry dřevěných konstrukčních dílců v interiéru, jako např. dřevěné domy (vnitřní nátěr), obložení stěn a stropů, vnitřní dveře apod.. Nátěr je vhodný pro včelí úly (uvnitř). Není vhodný pro dřevěné podlahy. Prostředek je testován na odolnost vůči slinám a potu podle ÖNORM S 1555.

Vlhkost dřeva: max. 20 %

Zpracování: Nanáší se neředěný alespoň ve 2 vrstvách po všech stranách, způsob nanášení natíráním nebo stříkáním. Před použitím dobře promíchejte.

Spotřeba: 70 – 100 ml/m2 na jeden nátěr. 1 litr vystačí cca na 12 m2. Na spotřebu má vliv drsnost podkladu a vlhkost dřeva.

Doba schnutí:
(Orientační hodnoty při 100 ml/m2, při teplotě 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu): nelepivý na dotek cca za 1 hodinu po nanesení, druhý nátěr proveďte po alespoň 2 hodinové době schnutí. Úplně proschlý je cca za 24 hodin. Nízké teploty nebo vysoká vlhkost vzduchu prodlužují schnutí. Stejně tak malá výměna vzduchu, např. proto, že díly opatřené nátěrem jsou naskládány příliš natěsno.

Zvláštní pokyny: Teplota materiálu, podkladu a prostředí nesmí být při zpracování nižší než +10 °C. Používejte neředěný výrobek a nesměšujte ho s jinými produkty. Podklad nesmí obsahovat silikon, žádné tuky ani oleje. Před natíráním odstraňte smůlu. Prach vzniklý při broušení, nečistotu nebo volné zbytky starých nátěrů důkladně odstraňte kartáčem. Mezibroušení při nanášení nátěru provádějte pouze, pokud to je bezpodmínečně nutné. Následně naneste ještě alespoň 2 vrstvy neředěného nátěrového prostředku. Nevdechujte prach vznikající při broušení! Všechny barevné odstíny lze mezi sebou navzájem libovolně míchat. Použití v exteriéru pouze v neředěném stavu a bez zjasnění bezbarvým prostředkem a pouze po vhodné úpravě základovým nátěrem na dřevo podle ÖNORM B 3802, část 2. Nářadí očistíte vodou.

Barevné odstíny: borovice, pínie, modřín, dub, vlašský ořech, ořech, višeň (redwood), palisandr, eben, kaštan a bezbarvý nátěr. Dále pestré barevné tóny 88 Capa-mix . Barevné odstíny ve vzornících slouží pouze pro informaci.

Skladovatelnost: Lze skladovat minimálně 1 rok, v uzavřeném originálním obalu, v chladnu a suchu. Při skladování chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

Limit v rámci EU pro obsah VOC
tohoto výrobku (kat. A/e) 150 g/l (2007) 130 g/l (2010) 
Tento výrobek obsahuje max. 35 g/l VOC

Pokyny pro bezpečné zacházení: Danske Dekorlasur není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích. Je však třeba dodržovat preventivní a hygienická opatření, jaká jsou běžná při zacházení s chemickými přípravky. Nedovolte, aby se přípravek dostal do rukou dětem. - Při požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal,. etiketu nebo tento technický prospekt.

LZNR. 293 
Do systému sběrného odpadu odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly

Likvidace: Spalovny zvláštního odpadu nebo sběrny problémových látek. Nelikvidujte společně s domovním odpadem. Přípravek se nesmí dostat do kanalizace, do vody nebo půdy.

Číslo kódu odpadu: 57 303 (podle ÖNORM S 2100)

EWC/EAK: 08 01 03

Třída ohrožení vody: WGK 1, slabě ohrožující vodní zdroje

Bezpečnostní list si můžete vyžádat na internetu na adrese www.synthesa.at .

Pouze ke komerčnímu použití!
Věnujte pozornost údajům na druhé straně!

WIRKSTOFFFREI – NEOBSAHUJE ADITIVA
Prostředek je odolný vůči slinám a potu podle ÖNORM S 1555 
Velikost balení: 1 litr, 5 litrů


Zvláštní pokyny:
Prodloužená trvanlivost
dřevěných fasád opatřených nátěrem

  Na plochách fasád, které jsou vystaveny silnému působení povětrnostních vlivů, doporučujeme bezpodmínečně použít prkna se stojatými nebo polostojatými letorosty (zrcadlové nebo polozrcadlové řezivo), protože u prken s fládrovou texturou dochází při vystavení povětrnostním vlivům k odlupování horních vrstev dřeva na povrchu, a tím i k velkoplošnému poškození vrstvy nátěru.

   Svisle montované fasádní obložení je třeba upřednostnit před vodorovným obložením.

  Profilovaná prkna pro použití v exteriéru by měla být montována stranou, která je blíže k dřeni („pravou stranou“) směrem ven.

  Při nátěru resp. renovaci dřevěných povrchů je třeba dbát povinnosti na provedení zkoušky a povinnosti varovného upozornění podle normy ÖNORM B 2230-1 „Malířské práce – Nátěry dřeva“.


Prodejní kanceláře a expediční sklady:

A-1110 Wien, Am Kanal 105 
Telefon +43 (0) 1 / 20 146 
Telefax +43 (0) 1 / 20 146 - 3504 
E-Mail: wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1 
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24 
Telefax +43 (0) 74 72 / 64 1 67 
E-Mail: amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2 
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18 
Telefax +43 (0) 72 29 / 87 1 18 - 5100 
E-Mail: ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals, Viehhauser Straße 73 
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59 
Telefax +43 (0) 662 / 85 30 59 - 5511 
E-Mail: salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk., Industriezone 11 
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29 
Telefax +43 (0) 52 32 / 29 30 
E-Mail: kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4 
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77 
Telefax +43 (0) 55 22 / 43 6 73
E-Mail: rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5 
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30 
Telefax +43 (0) 31 24 / 25 0 30 – 7525
E-Mail: gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 40 
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33 
Telefax +43 (0) 463 / 36 6 43 
E-Mail: klagenfurt@synthesa.at


SYNTHESA
Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H.
A-4320 Perg, Dirnbergerstr. 29 – 31 
Telefon +43 (0) 72 62 / 560 - 0 
Telefax +43 (0) 72 62 / 560 - 1500 
E-Mail: office@synthesa.at  Internet: www.synthesa.at



