Tabulka technických údajů

1.

Popis výrobku

1.1

Obchodní název

Lodní lak Regatta.

1.2

Označení kvality

2744 (3400)

1.3

Typ

Lodní lak pro vnější a vnitřní nátěry dřevěných lodí zajišťující lesklý, kompaktní a
vodovzdorný povrch.

1.4

Výrobce

S. Dyrup & Co. A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Soborg Denmark

1.5

Rozsah použití

Dřevěné lodě.

1.6

Forma dodávky

K okamžitému použití.

1.7

Dostupné barvy

Bezbarvý.

1.8

Obsah balení

0,75 a 2,5 litru.

2.

Složení

2.1

Pojivo

Olejem modifikovaná alkydová pryskyřice

2.2

Rozpouštědla

Lakový benzín.

3.

Technické údaje

3.1

Měrná hmotnost

Cca 0,9 kg/litr.

3.2

Viskozita

H-K (Gardner-holdt).

3.3

Obsah pevných částic

Cca 53,0 WW%.

3.4

Lesklost

Vysoký lesk, více než 90 při úhlu 60°.

3.5

Zvláštní vlastnosti

Odolnost vůči mořské vodě, slunci a větru. Odolnost vůči běžným čistícím
prostředkům.

3.6

Vydatnost

10 – 14 m 2/litr.

3.7

Doba schnutí

Další nátěr: po 4 hodinách.
Uvedená doba platí při teplotě 23°C a standardní vlhkosti (60%).

3.8

Skladování

V těsně uzavřeném obalu, nesmí projít mrazem.

4.

Podklad a příprava

4.1

Podklad

Podklad musí být suchý, čistý a kompaktní.

4.2

Předběžná příprava

Nejtrvanlivějších výsledků dosáhneme při použití barevného základního nátěru
BONDEX Wood Stain 3944 nebo BONDEX Wood Primer 3920.

4.3

Použití

Nové dřevo: 2-3 nátěry lodního laku Regatta.
Již lakované dřevo: lehce zbrousit, zamokra nebo zasucha. Místa s odloupnutou
barvou ošetřit nátěrem BONDEX Wood Primer 3920.
Opotřebené dřevo s vybledlými barvami: ohoblovat, odřít nebo obrousit na zdravé
dřevo.
Na základě denních průměrů nepoužívat při teplotách pod 5°C nebo při relativní
vlhkosti nad 80%.
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5.

Bezpečnostní pokyny

5.1

Obecné

Je nutné dodržovat obecná pravidla bezpečnosti práce. Další informace k dispozici v
dokumentaci Material Safety Data Sheet (tabulka údajů o bezpečnosti materiálu).

Tabulka technických údajů má za účel popsat využitelnost lodního laku Regatta
vážným a nezávazným způsobem. Technické údaje se zakládají na dlouhodobém
výzkumu. Tím se však nesnažíme spotřebitele odradit od odzkoušení funkce lodního
laku Regatta před použitím. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte prodejce a technické
oddělení.
Tato tabulka technických údajů nahrazuje veškeré předchozí verze.
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