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PN: 4/025/2004 Dátum vydania: 21.13.2009.

KP: 24.30.11

ÚČEL POUŽITIA

Aliparket je disperzný uretánovo-akrylátový lak na parkety. Používa sa na transparentné nátery dreva, drevených podláh, parkiet,

drevovláknitých  dosiek,  nábytkových  dielcov  a na  ďalšie  aplikácie  v interiéri.  Vyznačuje  sa  dobrou  pochôdznosťou,

oderuvzdornosťou a odolnosťou proti čistiacim prostriedkom. Náter nie je vhodný na úpravu povrchov, prichádzajúcich do priameho

styku s potravinami, krmovinami, pitnou vodou a na nátery detských hračiek a detského nábytku.

ZLOŽENIE

Zmes vodnej akrylátovej disperzie s prídavkom aditív a koalescentov. 

PRÍKLAD SPÔSOBU NANÁŠANIA

Nanáša sa štetcom, valcom, striekaním a pre priemyselné aplikácie.

Podmienky pre aplikáciu:  teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia, ako +8 oC  a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia, ako 70%.

Postup:  drevený podklad očistiť, zbaviť mastnoty. Parkety musia byť zbavené vosku, resp. starého náteru. Prípadný starý náter

prebrúsiť a brúsny prach dokonale odstrániť. Živičné škvrny odstrániť riedidlom C6000.

Priemyselné aplikácie sa posudzujú individuálne. 

a) prvý náter  – Brúsny základ na drevo (vyplní póry a vytvorí adhézny mostík pre ďalšie nátery), poprípade je možné

základný náter previesť aj  Aliparketom  (riedenie čistou vodou - max. 2%, podľa savosti podkladu). Po zaschnutí (3-5

hod.) povrch zľahka prebrúsiť brúsnym papierom č. 220. Brúsny prach dôkladne odstrániť. V prípade zmeny odtieňa

dreva, alebo zvýraznenia kresby dreva je možné pred aplikáciou Brúsneho základu aplikovať vodou riediteľné Moridlo

na drevo.

b) Po prebrúsení  aplikovať  2-3 neriedené nátery  Aliparketom  s prestávkou cca 3-5 hodín. V prípade potreby medzi

nátermi vykonať prebrus brúsnym papierom  č.220. Veľmi savé podklady vyžadujú 3 nátery.

c) Pracovné pomôcky  ihneď po použití umyť vodou.

Zaťaženie chôdzou  je možné po 24 hodinách, za ťaženie nábytkom  po 7 d ňoch. 

Pred ĺženie zretia náteru zlepší jeho mechanickú odolnos ť.     

Údaje pre nanášanie:

lakový štetec riedenie vodou – v závislosti od savosti podkladu max. do 2 hm. %,

plyšový valec riedenie vodou – v závislosti od savosti podkladu max. do 2 hm. %,

striekanie riedenie vodou – v závislosti od savosti podkladu max. do 2 hm. %,

priemyselná aplikácia  parametre priemyselnej aplikácie sa posudzujú individuálne v závislosti od podkladu, na ktorých sa

vykonáva povrchová úprava.

ODTIEŇ transparentný matný, lesklý.

BALENIE  0,6 l,  5 l, 10 l

VÝDATNOSŤ 7 - 9 m2 /l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu.
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TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA                                             

Vlastnosti v dodávanom stave: vzhľad mliečne sfarbená kvapalina

hustota cca 1040 kg/m³

výtokový čas tryska 4 mm / 23 oC min. 20 s

obsah neprchavých zložiek min. 30 %.

Zasychanie: do stavu bez odtlačku - pri 23˚C, RVV 55%: max.24 hodín.

Vlastnosti hotového náteru: vzhľad hladký, zliaty (matný, lesklý)

lesk stupeň 4 - 5 matný

stupeň 2 lesklý

tvrdosť ceruzkou stupeň 8 po 24 hod

                                                     stupeň 9 - 10 po 5 dňoch

príľnavosť mriežkou stupeň 1 

brúsiteľnosť stupeň 2 po 5 hod

odolnosť voči vode stupeň 1 po 48 hod

                 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Aliparket je vodou riediteľný lak a nie je horľavou kvapalinou. 

Lak je hodnotený na základe výsledkov akútnej orálnej a dermálnej toxicity v zmysle platnej legislatívy ako netoxický. Výrobok je na

základe výsledkov primárnej  kožnej  a očnej  dráždivosti  hodnotený  ako dráždivý,  ktorý dráždi  kožu po opakovanej  aplikácii  a

spojivkové sliznice očí po jednorázovej aplikácii, oplachovanie dráždivé účinky prakticky anuluje. Dráždivé účinky sú reverzibilné,

k vyhojeniu dochádza bez následkov.

Podrobnosti k bezpe čnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpe čnostných údajov.

SKLADOVATE ĽNOSŤ

18 mesiacov  od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. 

Skladovať pri teplote od +5°C do +25°C.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE ODPADU

Očistené obaly odporúčame použiť ako druhotnú surovinu, prípadne odkladať na skládku komunálneho odpadu

KATEGÓRIA ODPADU Nebezpečný odpad

KÓD ODPADU 08 01 11 – Odpadové farby a laky obsahujíce organické rozpúšťadlá alebo iné  nebezpečné látky

15 01 10 – Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

UPOZORNENIE

Tieto  informácie  a uvedené  odporúčania  vychádzajú  zo  skúšobných  výsledkov,  pozorovaní  alebo  skúseností  získaných  pri

špeciálne  definovaných  skúškach.  Príklady  náterových  postupov  nie  sú  záväzné,  je  potrebné  ich  prispôsobiť  skutočným

podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia

zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Nesmie zamrznú ť!

Tento technický list stráca platnosť vydaním nového aktualizovaného technického listu.
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