SPEEDLACK 40

LEÍRÁS

Gyors száradású szintetikus lakk.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Rövid szénláncú olajos, alkidgyanta alapú termék.

Jellemző rá a gyors száradás, a könnyű felvitel, a jó kopásállóság, a kiváló
tapadás a hordozófelülethez, a jó fényállóság és az ellenállás az időjárási
hatásoknak, még ipari környezetben is.

ALKALMAZÁSI
TERÜLETEK

A Speedlack 40 gyorsan száradó, ipari célú lakk, mely kiválóan alkalmazható
acélból készült nehéz állványszerkezetek, hidak, ácsolt állványok és acél
építmények korrózióvédő festésére.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Színválaszték
Megjelenés
Szárazanyag
Fajsúly
Brookfield viszkozitás 25°C-on
Felületi száradás 20°C-on, 60% relatív páratartalom
Felülfesthetőség 20°C-on
Teljes száradási idő 20°C-on
Kopásállóság
Hidrolízis-állóság
UV-állóság
Javasolt rétegvastagság

RAL színkártya szerint
félig fényes, 55 – 60 gloss
67 +/- 2 %
1.40 kg/l +/- 0.05
700 – 1000 cps
10 perc
2 óra
6 óra
jó
jó
jó
60 – 100 mikron

FELHORDÁS

A terméket szórással kell felvinni. A kezelendő felületet gondosan meg kell
tisztítani, zsírtalanítani és szárítani, ne maradjon rajta régi, nem tapadó festék. Ha
szükséges, le kell csiszolni nagyon finom dörzspapírral. Korábban nem még
festett fára történő felvitel esetén ajánlatos előkezelni Tarlitex dúsító hatású
impregnáló alapozóval. Vasra történő felvitel esetén Miniosinter, Zincosint vagy
Air Sint-U korróziógátló alapozóval kell előkezelni a felületet.
Nagyon nehéz alkatrészek lakkozása esetén nem szabad a festett alkatrészeket
egymásra rakni, amíg teljesen meg nem száradt rajtuk a lakk.

HÍGÍTÁS

A Speedlack 40 terméket kb. 10 - 15 % mennyiségű nitrohígítóval kell hígítani.
A szerszámok tisztítására nitrohígítót vagy tiszta acetont kell használni.

KIADÓSSÁG

A kiadósság függ a festendő felülettől és a kívánt rétegvastagságtól. Átlagosan
1 kg festék kb. 5-6 m2 felületre elegendő.

ELTARTHATÓSÁG

Az eredeti felbontatlan tárolóedényekben, fagytól, és a túl nagy hőtől védve a
termék kb. 24 hónapig tartható el.

FIGYELMEZTETÉSEK

A termék normál használat esetén nem káros a felhasználó személyekre.
Használata során tilos enni és dohányozni, és személyi védőeszközöket kell
viselni, mint védőkesztyű, védőszemüveg és védőmaszk.
Az adatlapon közölt információk a legjobb tudomásunk szerint pontosak és helytállóak, de a
javaslatokat és ajánlásokat mindenféle garancia nélkül közöljük, mivel a felhasználási körülmények
kívül esnek az ellenőrzési körünkön.
Kérdéses esetben mindig célszerű előzetes próbát végezni, vagy tanácsot kérni cégünk műszaki
részlegétől.
Fenntartjuk a jogot a termékek és jelen adatlap tartalmának külön értesítés nélküli megváltoztatására.
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