Alpina Lak na nábytek
Bezbarvý lak
Syntetický transparentní lak o vysokém lesku
nebo hedvábně matný
Do interiéru i exteriéru

Účel použití:
Na transparentní, lesklé nebo hedvábně matné lakové nátěry na surové, mořené nebo impregnované
dřevo do venkovních i vnitřních prostorů i na vhodné kovové podkladové materiály do vnitřních
prostorů.
Vlastnosti:
- značná vydatnost
- univerzální použití
- snadné zpracování
- stabilita proti žloutnutí
- výborný rozliv a roztírací schopnost
- rychlé vysychání
- odolnost proti běžným čisticím prostředkům pro domácnost
- dostatečná přilnavost podle normy DIN 53151
- dostatečná elasticita podle normy DIN 53156
- dostatečná odolnost proti úderům a nárazům podle normy DIN 53154
Vhodné podkladové materiály:
Dřevo, kovové podkladové materiály ve venkovních i vnitřních prostorech. Není vhodný na parketové
podlahy. Dbejte na to, že bezbarvý lak Alpina neobsahuje ochranné látky proti UV záření pro dřevo a
ochranné přípravky proti korozi pro kovy.
Barevné odstíny, možnost tónování: transparentní - průhledný
Lesk: lesklý nebo hedvábně matný
Velikost balení: 0,75 l; 2,5 l
Nářadí, teplota:
Lak dobře rozmíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem a přístroji na stříkání.
Nezpracovávejte při teplotě pod 5°C (teplota okolního vzduchu a podkladu).
Nářadí po použití čistěte lakovým benzínem nebo terpentýnovou náhražkou.
Doba vysychání:
Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu:
- povrch nelepivý pro prach cca za 4 hodiny
- povrch nelepivý na omak cca za 8 hodin
- možnost nanášení dalšího nátěru cca za 12 hodin
Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.
Vydatnost:
2
2
10 - 12 m /l (cca 80 - 100 ml/m ) na hladkém podkladu. Na drsných plochách příslušně větší spotřeba.
Přesnou spotřebu si stanovte zkušebním nátěrem.
Nanášení jednotlivých vrstev, ředění:
Výrobek je namíchán k přímému zpracování. Neředí se.
Technická informace vydána v říjnu 2008
Tato technická informace byla sestavena na bázi nejnovější úrovně technických poznatků a našich
zkušeností. S ohledem na rozmanitost podkladových materiálů a podmínek v objektech je však
kupující nebo uživatel povinen zkontrolovat, zda se naše materiály hodí k předpokládanému účelu
použití za příslušných podmínek v objektu. Po vydání nové technické informace ztrácí toto vydání
svou platnost.
Výrobce: Alpina Farben GmbH, D-64369 Ober-Ramstadt
Dovozce do ČR: Český Caparol s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 985 944

