CSÓNAKLAKK

MATRÓZ
I. Felhasználási terület:
Színtelen lakk kül és beltéri fafelületekre. Bevonata magasfényű. Jó víz és időjárásállósággal rendelkezik.
Beltérben: erősen igénybevett fafelületek lakkozására.
Kültérben: Elsősorban csónakok, továbbá egyéb időjárásnak kitett fafelületek
bevonására is alkalmazható.
II. Extra előny:
• Víz és időjárásálló.
• Magasfényű.
III. Felhasználási útmutató:

UV

VÍZ ÉS IDŐJÁRÁSÁLLÓ

KÜLTÉR
BELTÉR

ALU

A lakkozandó felületnek tisztának, száraznak, por és zsír- és viaszmentesnek kell lennie.
Az új vagy lecsiszolt felületű anyagot először önmagával hígítva (15-20%) kell lealapozni.
Korábban már lakkozott felületet, ha a bevonat nagyobb mértékben meghibásodott, a
lakkréteg eltávolítása után át kell csiszolni. Ecsettel 2-3 réteg Supralux Matróz csónaklakk
felhordása javasolt. Az egyes rétegek között min. 24 óra felhordási időt kell biztosítani.
A hígításhoz és az eszközök tisztításához Supralux H-100 szintetikus hígító használható.
Fehasználás előtt alaposan keverjül fel.

IV. Javasolt bevonatrendszer:
Rétegrend
Felületek
Alapozás

Közbenső réteg

Fedő réteg

Beltérben

Önmagával hígítva
15-20 %

Supralux Matróz
Csónaklakk

Supralux Matróz
Csónaklakk 2x

Kültérben

Önmagával hígítva
15-20 %

Supralux Matróz
Csónaklakk

Supralux Matróz
Csónaklakk 2x

Új felület

Régi felület:

Korábbi lakkréteg eltávolítása. Csiszolás után portalanítsuk a felületet.
Az olaj- és zsírfoltokat távolítsuk el. A bevonandó felületnek tisztának,
száraznak, szennyeződés- és pormentesnek kell lennie. A lakkozandó
felületet lakkozza le 2x Supralux Matróz csónaklakkal.

V. Gyakorlati információk:
Kiszerelés: 0,75L; 2,5L
Színválaszték: színtelen.
Felhordási módok: ecsetelés.
Alapozó: önmagával hígítva.
Hígítás: Supralux H-100 szintetikus hígító.
Eszközök tisztítása: Supralux H-100 szintetikus hígító.
Száradási idő: A hőmérséklet csökkenése/növekedése, és a páratartalom a száradási időre
		 hatással van. 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett: 24 óra.
		 Átvonható: 24 óra múlva (nagyfokú igénybevétel esetén).
		 Használatba vétel: kb 5 nap.
Kiadósság: 12-16 m2/l. (Függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.)
Felépítés anyag: Speciális alkid bázisú, levegőn száradó , oldószer tartalmú lakk.
Pigment: Korróziógátló pigment- és egyéb szerves és szervetlen pigmentek.
Rétegek: 2-3 réteg.
Minőségmegőrzési idő: 60 hónap.
VI. Hasznos tippek:
A nagyfokú igénybevétnek kitett felületek lakkozása esetén az átvonhatóság 24 óra. Az ilyen felületek
lakkozása esetén mindenképpen három réteg felhordása szükséges.

