LAC DE EXTERIOR PENTRU LEMN „TIFEL”
- diluabil cu apă
– colorat
PREZENTARE
Lacul de exterior pentru lemn este realizat pe bază de răşini acrilice şi poliuretanice în dispersie apoasă cu
aditivi specifici pentru aderenţă, întindere, duritate şi coloranţi speciali care asigură protecţia la radiaţiile
UV.
Produsul este destinat colorării şi lăcuirii lemnului expus în condiţii de exterior: mobilier de grădină,
cabane de lemn, garduri din lemn etc.
DATE TEHNICE
Aspect produs
Timpul de scurgere
Ø8mm, 20ºC,sec minim
Conţinut în substanţe
nevolatile%, minim
Conţinut în substanţe
volatile(apă)%, maxim
Uscare la 20ºC, umiditate
relativă max. 75%
- pentru şlefuire, minute
- pentru manipulare, ore
Rezistenţa peliculei la cicluri
de îmbătrânire accelerată
Rezistenţa peliculei la
acţiunea razelor UV

lichid omogen colorat
15
30±1
70
30-60
6-8
Expunere 21 cicluri fără modificări de peliculă
Expunere 1000 orefără modificări de culoare şi peliculă

APLICAREA
Produsul se aplică pe suprafeţe de lemn, şlefuite în prealabil cu abraziv granulaţie minim 120. Aplicarea se
face prin :
- pensulare ( nu necesită diluare) – consum mediu 110÷130 g/m²/strat
- pulverizare ( se poate dilua cu până la 5% apă) – consum mediu 150÷180 g/m²/strat
Condiţii de aplicare
Temperatură mediu
18÷30ºC
Umiditate mediu max.
75%
Aplicarea se poate face în minim 2 straturi. Peste cel puţin 1 strat lac colorat se poate aplica 1 strat lac
incolor de exterior .
Lacul incolor de exterior nu se aplică pe suprafeţe de lemn natur, nefiind asigurată protecţia la
radiaţiile UV.
Pentru finisaje natur se indica LAC EXTERIOR TIFEL „EXTR N”
Ustensilele de lucru se spală cu apă imediat după utilizare.
LIVRARE
Lacul de exterior pentru lemn „TIFEL” se livrează în ambalaje din material plastic de 2,4,8,16 kg. Culorile
se execută la comandă în nuanţe de cireş, mahon, nuc, teak.
DEPOZITARE
Produsul se depozitează în spaţii inchise, la temperatura de peste 0ºC.
ATENŢIE: Sub temperatura de 0ºC, produsul îngheaţă şi devine neaplicabil.
TERMEN DE VALABILITARE
12 luni în ambalaj închis, în condiţiile de depozitare prevăzute mai sus.
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