SADOLIN Extreme
Extra tartós lazúr

Termékleírás

Kültéri vízbázisú, gyorsan száradó selyemfényű lazúr. Natúr és korábban
impregnált fafelületek bevonására és tartós védelmére.

A termék extra előnyei

StayClean® Technology: Öntisztuló bevonat. A StayClean® technológiával
kezelt felületkről a vízcseppek (pl.: eső) hidrofil hatás révén legördülnek,
magukkal sodorva a felületre rakódó környezeti szennyeződéseket (kosz,
por), amelyek így nem tudnak megtapadni a bevonaton. Az aktív részecskék
segítségével öntisztuló felület, így amellett, hogy tisztább és esztétikusabb,
minden eddiginél tartósabb és ellenállóbb fafelületet eredményez.
Balance Technology: egyesíti a vizes és oldószeres termékek előnyét; extra
hosszú nyitott idő (sokáig eldolgozható), de gyors
száradás és kiemelkedő tartósság.

Termékjellemzők

Öntisztuló bevonat. Véd a biokorrózió ellen. Vízlepergető, UV álló bevonatot képez, ezáltal véd a nedvesség és az időjárás hatásai ellen. Akár 10 év
védelmet biztosít az időjárás okozta igénybevétellel szemben (Sadolin Base
Plus alapozó és 3 réteg Sadolin Extreme előírásszerű használata esetén).
Száradás után szagtalan. A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében
használat előtt minden esetben végezzen próbafestést. A végleges színt a
száradás és a javasolt rétegszám után éri el.
Kizárólag kültéri felhasználásra ajánljuk!

Bevonat tulajdonságai

Extra hosszú nyitott idő következtében sokáig eldolgozható, könnyen ecsetelhető. Védi a fát a nap UV sugárzása ellen.
Felhordás után maximum 2 óra múlva esőálló bevonatot képez.

Alkalmazási terület

Mérettartó faszerkezetek javasolt bevonata.
Alkalmazható felületek: ajtó, ablak, zsalugáter, homlokzati borítás,
oromdeszka, erkélykorlát.
Nem alkalmazható: festett vagy lakkozott fa, parketta, padló felületekre.

Fényesség

selyemfényű.

Sűrűség

kb. 1,06 kg/l.

Szárazanyag-tartalom

kb. 34 tömeg% = kb. 30 térfogat%

VOC EU határérték

Az EU határérték erre a termékre (A/e -VN): 130 g/l (2010).
Ez a termék max. 80 g/l VOC-t tartalmaz.

Színválaszték

Színtelen, készre kevert színek, és színkeveréssel elérhető színek. A színek
egymással keverhetőek,. Az aktuális színválasztékról a www.sadolin.hu
weboldal és egyéb szóróanyagok adnak információt. A rétegvastagság,
illetve a fa fajtája befolyásolhatja a színárnyalatot.
Használat előtt végezzen próbafestést!

Kiszerelés

0,7 L; 2,5 L.

Felhordási mód

Ecset, henger.

Minőségmegőrzési idő

48 hónap +8 és +30 °C között. Fagytól és hőtől óvjuk!

Száradási idő

Száradási idő: 23 °C/50 % relatív páratartalom mellett: 20 perc a fa porozitásától, a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Alacsony hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodhat.
Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat
gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb
ideig tarthat.

Kiadósság

13 m2/l rétegenként, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Hígítás

Felhasználásra kész, hígítani nem szükséges, szükség esetén max. 5 % vízzel
hígítható.

Használati útmutató

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS: A festetlen, új fa légszáraz, tiszta legyen.
A gyantakiválásokat H-400 Észter hígítóval kell lemosni. A degradálódott,
szürke fafelületet le kell csiszolni vagy Sadolin Fresh-el felújítani. Az esetleges lyukakat, repedéseket Sadolin Folyékony Fával tapaszolni.
ALAPOZÁS: Sadolin Base impregnálószerrel telítésig alapozni.
Alapozás után 2 óra elteltével ecsettel hordjuk fel 2-3 rétegben.
Alapozó nélkül 3 réteg szükséges.
A bevonat karbantartása: a jól tapadó, ép, repedezésmentes lazúr bevonatot 1-2 réteg Sadolin Extreme vizes bázisú lazúrral átfestjük.
Ne használjuk 8 °C alatt és 30 °C felett; nem kellően száraz fára (18 % nedvességtartalom felett); festett vagy lakkozott felületre.
A festetlen, új fa száraz, tiszta, zsírmentes és egyenletesen csiszolt legyen.
A gyantakiválást Supralux H-400 hígítóval kell lemosni.
A fát Sadolin Base Plus-al alapozzuk kültérben. Elhasználódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni és portalanítani.
A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni,
mint új felületeknél.

Tárolás és szállítás

+8 °C és +30 °C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől
védett helyen.

Biztonság

Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található.

Kiegészítő
Információk

A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti
az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a
termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és
a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak,
de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett
következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi
értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon
és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására,
tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.
Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben
a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Javaslataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.
Info vonal: 06 80 200 205 • E-mail: info@sadolin.hu
Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt., 1134 Budapest Váci út 45/C.

