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OPIS  

 
Vrsta:   1K vodni lak za odstranjevanje  

Področje uporabe: V jeklo in stroje gradnji kot  enostavno odstranljiva zaščita, tudi korozijska, v lakirnih 

kabinah za enostavnejše čiščenje kabin. 

Primerne podlage: Železo, jeklo, pocinkano železo, aluminij, baker  različne umetne podlage in steklo. 

Lastnosti: hitro sušeč lak, enostavno odstranljiv, brez škodljivih substanc za podlago 

Temperaturno odporen do-18oC. 

Barvne nianse: transparentno moder, brezbarven, bel, 

Sijaj: svileni sijaj 

 

 

TEHNIČNI PODATKI 

 

Navedeni tehnični podatki se nanašajo na barvni ton  transparentno moder. Za ostale barvne tone lahko nekoliko 

odstopajo. 

Suha snov: ca  52% 

Volumen suhe snovi: ca  48% 

Gostota: ca  1,05 g/ml 

Dobavna viskoznost: ca 50 dPas pri 20 oC 

Teoretična poraba ca 2,7 m2/kg   to je 370 g/m2 

pri 150 my DSF: Praktična izdatnost zavisi od načina nanosa, oblike, strukture in hrapavosti podlage, 

kot od delovnih pogojev. 

Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprtih posodah 

 

NAVODILO ZA DELO 

 

Predpriprava podlage: Splošno: podlaga mora biti čista, suha, brez prahu, rje, olja in masti. 

 Stare slabo oprijemajoče premaze v celoti odstraniti., še dobro držeče pa obrusiti. 

Površina mora biti pripravljena skladno  DIN EN ISO 12944-4 

Redčilo: voda 

Priporočljiva DSF: 100 do 200 my 

Pogoji  dela: Optimalna delovna temperatura leži med + 15 in + 25 oC. 

 

  

Način nanosa: Čopič, valjček Brizganje (zrak) Brizganje (airless) 

Redčenje Po potrebi   Ca 5-15% Ca 5% 

Šobe:  1,5 – 2,2 mm 0,28 – 0,33 mm 

Tlak  3-5 bar >150 bar 

 Pri nanosu z valjčkom je potrebno računati na reducirano debelino nanosa. 

 

Zračno sušenje Prašna suhost Suhost na oprijem   Končna suhost 

 Ca 30 min 2 – 3 h    4 – 6 h  

 Časi sušenja se nanašajo na temperaturo sušenja pri 20oC in 65% rel.vlagi in DSF 

150 my. 

 

  

Čiščenje orodja: Takoj po uporabi z vodo.  
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Splošni napotki 

 

Pri uporabi teh proizvodov upoštevajte: 

  

 Varnostni list 

 in vse veljavne zakonske predpise 
 

Večina v predmetnem tehničnem listu navedenih podatkov in informacij se nanaša na naše dosedanje znanje in so kot taki, brez sleherne 

odgovornosti z naše strani,posredovani naprej. Kupci in uporabniki naših proizvodov  morajo na lastno odgovornost preveriti ustreznost 

naših proizvodov glede na njihove zahteve.  

 

Proizvaja: 

FEYCOLOR GmbH 

Maxhuettenstrasse 6 

D-93055 Regensburg                                                           Tel: +49 941 604970,  Fax: +49 941 6049730 


