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KÓD PRODUKTU                      : TA 03 
 
POPIS                      : POLYURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ ZÁKLAD  

                                 
VYUŽITÍ                                                      : OBECNÉ VYUŽITÍ 
             
CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA : 
 
Specifická váha                     :  972 g/l      (+/-20) 
Obsah sušiny 1.komponentu        :  41%          (+/-2) 
Obsah sušiny 2.komponentu        :  24%          (+/-2) 
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C             :   32sec.      (+/-1) 
Kategorie produktu                                                                   :   A/e 
Obsah organických rozpouštědel (VOC)  v g/l  produktu             580,93 
Obsah  organického  uhlíku  (TOC)   v kg/kg   produktu              0,53 
Obsah organických rozpouštědel (VOC)  v g/l  aplikační směsi   626,23 – 654,08 
 
 
PŘÍPRAVA : 
 
TA 03            :  100  hmot.částí  
TX 56           :    50         "             
TZ 33                                                                   :  0-20 
 
CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU : 
 
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C             :   15sec.      (+/-2) 
Obsah sušiny po natužení                                :    35%        (+/-2) 
Doba zpracovatelnosti                                        :    4hod. při 20°C 
 
APLIKACE : 
 
Stříkací pistolí a polevem        :  120-140 g/m2  v  každé vrstvě 
Sušení při 20°C                                :  interval mezi dvěma vrstvami bez broušení - do 2hod.  
          po 2hod. lehké broušení - 2.vrstva  
          aplikace vrchního laku do 24 hod.   
 
PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACE : 
 
Lišty : 
Tónovací odstín ( mořidlo )       : PF 5/colore 
Základ                          : TA 03   1 vrstva 
Vrchní lak            : TM 0   vysoké pokrytí, anebo 
                       TO 0   matný polyuretan 
Rámečky :  
Tónovací odstín ( mořidlo )            : PF 5/colore 
Základ                           : TA 03   1-5 vrstev, interval 1-2 hodiny 
Vrchní lak             : TO 0   matný polyuretan 
                    
Dvířka - drobný nábytek 
Tónovací odstín ( mořidlo )        : PF 5/colore 
Základ                       : TA 03    1-2 vrstvy 
Vrchní lak          : TO 0   matný polyuretan 
 
POZNÁMKY :  Produkt je vhodný na zachování otevřeného póru ( na zachování struktury dřeva ). Je vhodný jako základ 
pod matné vrchní laky. Není vhodný pod vrchní laky lesklé. Matné vrchních laky typu TO 0/série anebo TO 7/série jsou 
vhodnější pro jejich menší agresivitu a lepší zakrytí. Při aplikaci polevem se pro lepší zakrytí pracuje se středně vysokou 
viskozitou ( 18-25sec.C.F.4 ). Spotřebovat a obnovovat produkt každou hodinu a nebo udržovat viskozitu ředidlem TZ 33. 
 
ZÁRUČNÍ DOBA : 12 měsíců od data výroby, v originálním balení. 
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SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.  

                 Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů. 


