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TEHNIČNI LIST

MIPADUR HS HOLZSIEGEL
OPIS PROIZVODA
Brezbarvni lak na uretan alkidni osnovi za parket, za lesena tla, za zunanje in notranje pohištvo, za
čolne - tudi podvodni del, za trdi in mehki les. Odlikujejo ga dobra brusnost, izvrsten oprijem,
odpornost na razenje in mehanske obremenitve, odpornost na svetlobo ter vodo in alkohol.
V dveh sijajnih stopnjah: sijaju in svilenem mat-u.
Lak se lahko skladišči dobro zaprt v originalni posodi 3 leta.
EU mejna vrednost HOS-a za proizvod (Kat.A/e):500 g/l (2007)/400 g/l (2010). Ta proizvod vsebuje
max. 400 g/l HOS-a.
NAVODILA ZA DELO
Nanašati na suho (vlažnost lesa 8-12%), čisto, obrušeno (zrnatost 240) in odprašeno podlago. Nad +
10 oC in do 80% relativne vlage.
Lak je nastavljen za delo s čopičem ali valjčkom. Nanos laka zavisi od vrste obremenitve 1 x ali 2x.
Sušenje: Prašna suhost :
30 min
Za prelakiranje:
6-8 h
Brušenje:
po 24 urah
Pri vsebnostno bogatih lesovih (npr. hrast) je lahko čas sušenja nekoliko daljši.
Za profesionalno uporabo se lahko nanša tudi z brizganjem. Redčenje z ustreznim redčilom 10 do
15% odnosno po potrebi.
Poraba 1L materiala zadostuje za do 13 m2 (čopič ali valj). Dejanska poraba zavisi od vpojnosti
podlage. Pri brizganju je izdatnost znatno manjša ca 8 m2/L.
POSEBNA OPOZORILA
Pri vsebnostno bogatih lesovih lahko pride do barvne spremembe površine in do podaljšanega časa
sušenja. Za takšne primere priporočamo preskusni premaz.
Orodje takoj po uporabi ali pri daljših presledkih med delom očistiti z redčilom UN ali UN 21 ali 3000.
Embalažo očiščeno, suho in prazno odstraniti skladno s sistemom o zagotavljanju prevzema odpadne
embalaže. Vsebino embalaže pa kot kemikalijo.
VARNOSTNA OPOZORILA
Hraniti otrokom nedosegljivo. Ne hraniti poleg hrane, pijač ali krmil. Ne vdihavati hlapov ali aerosolov.
Pri delu nositi ustrezno zaščitno opremo. Za gašenje uporabiti pesek, ogljikov dioksid ali prah, ne
uporabljati vode. Pri zaužitju takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

