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KÓD PRODUKTU                      : TF 25 
 
NÁZEV                                            : UNIVERZÁLNÍ POLYURETANOVÝ IZOLÁTOR 
   
VYUŽITÍ                                                      : IZOLÁTOR PRO EXOTICKÁ DŘEVA, PÓROVITÁ  
         DŘEVA NEBO NÁTĚRY,KTERÉ HO VYŽADUJÍ. 
          
CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA : 
 
Specifická váha                    :  940 g/l   (+/-20) 
Obsah sušiny 1.komponentu                                :    22%     (+/-2) 
Obsah sušiny 2.komponentu        :    23%     (+/-2) 
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C             :    10sec   (+/-1)    
Kategorie produktu                                                                   :    A/h 
Obsah organických rozpouštědel (VOC)  v g/l  produktu             729,48 
Obsah  organického  uhlíku  (TOC)   v kg/kg   produktu              0,49 
Obsah organických rozpouštědel (VOC)  v g/l  aplikační směsi   728,45 – 756,85 
 
 
PŘÍPRAVA : 
 
TF 25            :  100  hmot.částí  
TV 19           :   5-10       " 
TZ 35           :   0-30       " 
               
 
CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU : 
 
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C            :   10sec.      (+/-1) 
Doba zpracovatelnosti        :   4hod. při 20°C 
 
APLIKACE : 
 
Stříkací pistolí          :  80-100 g/m2 

Polevem          :  viz. pozn. 
Interval mezi nátěry bez broušení                       :  30min.- 2hod. 
Interval izolátor/polyester bez broušení   :  2-4hod.     
             
PŘÍKLAD DOPORUČENÉ APLIKACE : 
 
Podklad                   : různé 
Tónovací odstín ( mořidlo )           : serie PF 5 nebo PG 1 
Izolátor                           : TF 25 
Základ       : polyesterový TG nebo TC 
Vrchní lak            : matný polyuretan TO... 
 
POZNÁMKY : 
 
Teak, mahagon, dub, palisandr a různá exotická dřeva obsahují taninový olej, díky němuž při aplikaci polyesterových  
základů, např. TG 57, TG 69, PI 1229 nedojde k žádané chemické reakci. Produkt nepřilne a nikdy zcela neuschne. 
Proto je zde nutné použití izolátoru, a to v 1.vrstvě hodně zředěného ( až 100% ) na proniknutí do hloubky podkladu 
Také mezi aplikacemi mořidla PF 5/colore a polyesterového základu, zvláště u tmavých odstínů je důležité použití 
izolátoru 
Aplikovat slabé vrstvy izolátoru. 
Používat tužidlo 10% TV 19 v intervalu 1-2hod. , před aplikací polyesteru. 
Používat tužidlo 5% TV 19 v intervalu 3-4hod. 
Pro stabilizaci počtu nátěrů izolátoru, při izolaci exotických materiálů, je třeba produkt preventivně vyzkoušet. 
Jestli - že izolátor TF 25 první den zatvrdne, je třeba aplikovat před aplikací polyesteru další nátěr.  
Při aplikaci polevem, si potřebuje velmi řídký produkt většinou v počáteční fázi usednout kvůli stabilizaci polevu.    
Stačí nechat produkt míchat v aplikačním zařízení, zhruba 30min. 
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ZÁRUČNÍ DOBA :  8 měsíců od data výroby, v originálním balení. 
 
SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem 
     a vlivem cizích materiálů.  


