lesk alkydový
›› Výrobní číslo 9906
vodou ředitelná nátěrová hmota k vnitřním i venkovním vrchním
lesklým nátěrům dřeva a kovových konstrukcí
Vlastnosti:
ETERNAL lesk alkydový je vodou ředitelná nátěrová hmota na
bázi vodné emulze hybridní pryskyřice, povětrnostně stálých pigmentů,
plniv a speciálních aditiv. Nátěry se po dokonalém proschnutí vyznačují
vysokým leskem, značnou tvrdostí a dobrými antiblokačními vlastnostmi.

Příklady použití nátěrové hmoty ETERNAL lesk alkydový:

Oblast použití :
ETERNAL lesk alkydový je určen k povrchové úpravě dřeva,
dřevotřískových a dřevovláknových materiálů. Je zvláště vhodný k
lesklým nátěrům oken a dveří, a to i v podmínkách výrobních podniků.
ETERNAL lesk alkydový lze použít také k povrchové úpravě kovových
podkladů opatřených antikorozním nátěrem (např. ETERNAL antikor
akrylátový nebo ETERNAL na kovy).

Technické údaje:
Sušina
Spec. hmotnost
pH
Konzistence (4 mm)
Kryvost
Zasychání
st. 1
st. 5
Lesk
Tvrdost: po 10 dnech

10 hm. % vody. Teplota podkladu a okolí musí být nejméně 10°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší
relativní vlhkost vzduchu prodlužují dobu zasychání. Provedený nátěr je
nutné chránit min. 48 hodin před atmosférickými srážkami a kondenzací
vlhkosti. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

min. 50 hm. %
1,2–1,3 g/cm2
7,5–9,5
min. 150 s
st. 1 až st. 2
80 min. (20°C)
12 - 20 hod. (20°C)
st. 1
30 %

Spotřeba:
0,12–0,15 kg/m2 (1 vrstvu)

Odstín:
RAL 9003 bílý
Centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují do odstínů podle
vzorkovnic CSA, Eurotrend, NCS - S, RAL, CSA Anorganic, Aquatec SF, BS
5252 F, Coltec 90, Monicolor Nova, Spirit 03 a dalších (výběr z více než
8 000 odstínů).

Balení:
• 0,7 kg plechovky, 5 kg plastové obaly,
• odstíny tónované v systému CSA: 1 kg plechovky, 5 kg plastové
obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C.
Nesmí zmrznout!

Zpracování:

Povrchová úprava neošetřeného dřeva:
1) Napuštění podkladu prostředkem ETERNAL na dřevo napouštědlo s biocidními účinky zasychání 8–20 hodin (20–25°C)
2) Přebroušení za sucha brusným papírem č. 150.
3) 1–2 x nátěr hmotou ETERNAL na dřevo základní s intervalem
mezi nátěry 10–24 hodin (20–25°C)
4) Přebroušení za sucha brusným papírem č. 150 - 180.
5) 1–2 x nátěr hmotou ETERNAL lesk alkydový 1–2 x (0,12–0,18
kg/m2), zasychání 10–20 hodin (20–25°C)

Povrchová úprava již ošetřeného dřeva:
1) Přebroušení brusným papírem č. 150–180.
2) 2 x nátěr hmotou ETERNAL lesk alkydový.
2 x (0,12–0,18 kg/m2), zasychání 10–20 hodin (20 - 25°C)

Povrchová úprava kovového podkladu:
1) Očištění a odmaštění podkladu (ETERNAL odmašťovač).
2) 2 x nátěr antikorozní základní barvou ETERNAL antikor akrylátový, nebo barvou ETERNAL na kovy 2 x (0,12–0,16 kg/m2),
zasychání 5 hodin (20 °C).
3) 2 x nátěr hmotou ETERNAL lesk alkydový 2 x (0,12–0,18
kg/m2), zasychání 10–20 hodin(20–25°C).

Certifikace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, VVÚD Autorizovaná osoba
č. 222.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržení běžných hygienických zásad neohrožuje ETERNAL
lesk alkydový zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní
oděv, nepropustné rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku
umyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte
velkým množstvím vody, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití
vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc.

ETERNAL lesk alkydový se nanáší štětcem, válečkem, pneumatickým i vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním na suchý, čistý
podklad zbavený všech nesoudržných vrstev a odmaštěný. ETERNAL
lesk alkydový lze naředit na vhodnou aplikační konzistenci maximálně
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