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KÓD PRODUKTU                           :       TS 18  Essenza 
 
POPIS                        : UNIVERZÁLNÍ  AKRYL-URETANOVÝ  TRANSP. VRCHNÍ LAK  

 V HLUBOKÉM MATU  POUŽITELNÝ JAKO ZÁKLADNÍ I VRCHNÍ NÁTĚR 
                                                                    
VYUŽITÍ                                                    : Nábytek, různé výrobky a doplňky 
                                                    
 
CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA : 
 
Specifická váha                  :  906 g/l   (+/-20) 
Obsah sušiny 1.komponentu                          :    16%     (+/-2) 
Obsah sušiny 2.komponentu               :    32%     (+/-2) 
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C         :    70sec   (+/-2)    
Kategorie produktu                                       :    A/e 
Obsah organických rozpouštědel (VOC)  v g/l  produktu               764,94 
Obsah  organického  uhlíku  (TOC)   v kg/kg   produktu                0,57 
Obsah organických rozpouštědel (VOC)  v g/l  aplikační směsi     760,58 – 770,68 
 
 
PŘÍPRAVA : 
 
     TS 18               :  100  hmot.částí  
     TX 90              :    25        " 
     TZ 30              :  5-10       "   pro aplikaci polevem  
     TZ 35              :  30-50     "   pro aplikaci stříkací pistolí 
                
CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU : 
 
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C      :   16sec.      (+/-2)  aplikace stříkací pistolí 
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C      :   30sec.      (+/-5)  aplikace polevem 
Obsah sušiny po natužení             :   19%         (+/-2)    
Doba zpracovatelnosti             :   4hod. při 20°C 
 
APLIKACE : 
 
Stříkací pistolí a polevem              :  120-140 g/m2  v  každé vrstvě 
Sušení při 20°C              :  18 hod kompletní vytvrdnutí 
Nucené sušení při 40-60°C            :  90 min.      
 
Stupeň lesku               :  4°  (+/-1) 
                      
PŘÍKLAD DOPORUČENÉHO ZPŮSOBU APLIKACE : 
 
Tónovací odstín ( mořidlo )          : PF 5/colore – ředitelné acetonem 
Základ             : 1 vrstva TS 18 
Interval mezi vrstvami           : 2-3hod. (možnost velmi jemného broušení) 
Broušení a aplikace 2.vrstvy          : po 18hod. 
Vrchní lak            : 1 vrstva TS 18 
   
POZNÁMKY : 
 
Vyznačuje se excelentní transparentností, zvláštním hedvábným povrchem, velice vysokou povrchovou odolností a perfektní 
matností, která dovoluje dřevu vypadat jako nenatřené. Zvýrazňuje kresbu dřeva bez toho, aby jakkoliv měnil jeho 
přirozenou barvu. Je obzvláště odolný proti zežloutnutí a proti agresivnímu působení různých čistících prostředků. 
Je aplikabilní stříkáním i polevem a to ve dvou vrstvách, na dřevo čisté i mořené. Je použitelný na jakýkoliv druh dřeviny. 
Je perfektní jak na světlých, tak i na tmavých dřevinách, na dosažení otevřeného i uzavřeného póru. 
Může být aplikován i na exotická dřeva která se špatně lakují, jako např.wenghé 
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ZÁRUČNÍ DOBA :            12 měsíců od data výroby, v originálním balení. 
 
SKLADOVATELNOST :  Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C.  
                                           Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů. 


