Alpina Lak na nábytek vodou ředitelný
Ekologický vodou ředitelný bezbarvý lak
na nábytek
Do interiéru

Účel použití:
Ekologický vodou ředitelný bezbarvý lak na nábytek do vnitřních prostorů z řady výrobků Alpina.
Vlastnosti:
- vynikající rozliv
- rychlé vysychání, snadné zpracování
- ředitelný vodou
- schopnost velmi značného zatížení
- vhodný na dětské hračky (odolný proti slinám a potu podle normy DIN EN 73)
- velmi dobrá možnost čistění
Vhodné podkladové materiály:
Dřevo, kovy, beton a tvrzené PVC, tkaniny ze skelných vláken, matné nosné lakové nátěry.
Barevné odstíny, možnost tónování:
transparentní - průhledný
Lesk:
lesklý a hedvábně matný
Nářadí, teplota:
Lak dobře rozmíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem (molitanovým nebo s krátkým vlasem 4 - 6 mm)
a přístroji na stříkání.
Nezpracovávejte při teplotě pod 8°C (teplota okolního vzduchu a podkladu). Optimální povrch se
dosahuje použitím speciálních vhodných štětců nebo válečků na akrylové výrobky.
Nářadí po použití čistěte vodou.
Doba vysychání:
Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude lak zaschlý na povrchu a schopný dalšího nátěru za
1 - 2 hodiny. Možnost dalšího nátěru cca za 12 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se
tyto doby prodlužují.
Vydatnost:
2
2
Cca 10 m /l (100 ml/m ) na hladkém podkladu. Na drsných plochách příslušně větší spotřeba.
Přesnou spotřebu si stanovte zkušebním nátěrem.
Nanášení jednotlivých vrstev, ředění:
Základní nátěr:
Lak na nábytek Alpina, ředěný max. 5 % vody.
Finální nátěr:
Lak na nábytek Alpina neředěný, v případě potřeby ředěný max. 5 % vody.
Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů štětce, nanášejte najednou celou plochu („mokrý do
mokrého“).

Vhodné podkladové materiály a jejich úprava
Úprava podkladu:
Podkladové materiály musí být pevné, čisté, nosné a zbavené odpuzujících látek. Při natírání dřeva ve
venkovních prostorech nesmí vlhkost dřeva u listnatých dřevin překročit v průměru 12 % a u
jehličnatých dřevin v průměru 15 %.
Nové dřevěné díly:
Drsné povrchové plochy obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vytékající látky jako
např. pryskyřice a smolníky. Dřeva s vysokým obsahem pryskyřice omyjte před nátěrem důkladně
univerzálním nitroředidlem. Jehličnatá dřeva ve venkovních prostorech natřete základním nátěrem
Alpina Holzgrund. Na takto upravené dřevěné díly vždy naneste zkušební nátěr. V ostatních
případech dřevo jen očistěte. Dřevo z jehličnatých dřevin natírejte dvakrát, z listnatých dřevin třikrát.
Staré neošetřené dřevo:
Zašedlé a zvětralé povrchové plochy dřeva obruste až na nepoškozené nosné dřevo a důkladně
očistěte.
Natřené dřevo:

Staré vrstvy nátěrů - laků a silnovrstvých lazur odstraňte až k povrchu dřeva, který bude nasákavý.
Pevně držící tenkovrstvé lazury obruste, očistěte a zkontrolujte snášenlivost s lakem na nábytek
Alpina.
Zinek, lehké kovy a tvrzené PVC:
Plochy obruste, zbavte prachu a odmastěte. (Pozor: Lak na nábytek Alpina neposkytuje ochranu proti
korozi kovů!)
Omítky a beton:
Silně nasákavé minerální povrchové plochy nebo plochy, mírně uvolňující písek, ošetřete přípravky
Alpina Einlassgrund (základní penetrace) nebo Grund-Konzentrat (koncentrát na základní nátěry).
Čistě vápenné plochy nenatírejte tímto výrobkem.

Další informace
Složení:
Disperze syntetické pryskyřice, anorganické a organické pigmenty, voda, glykoly a glykoléter, aditiva,
konzervační prostředky. Mezní hodnota EU pro obsah těkavých organických sloučenin (VOC) u tohoto
výrobku (kategorie A/f): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje méně než 85 g/l
těkavých organických sloučenin.
Velikost balení:
0,75 l; 2,5 l
Pozor:
Při zpracování a po něm zajišťujte dostatečné větrání. Při stříkání nevdechujte aerosol. Nesmí se
dostat do dosahu dětí. Zabraňte zasažení očí a potřísnění pokožky. Při zasažení očí a potřísnění
pokožky oplachujte postižená místa okamžitě důkladně vodou. Nenechte proniknout do kanalizace, do
vody nebo zeminy. Podrobnější údaje: bezpečnostní list.
Skladování:
Na chladném, suchém místě bez nebezpečí mrazu, chráněném proti přímému slunečnímu záření. V
originální nádobě možnost skladování minimálně dva roky.
Likvidace:
Zaschlé zbytky materiálu a prázdné nádoby likvidujte jako domovní odpad.
Technická informace č. A-L320D, vydání: říjen 2008
Tato technická informace byla sestavena na bázi nejnovější úrovně technických poznatků a našich
zkušeností. S ohledem na rozmanitost podkladových materiálů a podmínek v objektech je však
kupující nebo uživatel povinen zkontrolovat, zda se naše materiály hodí k předpokládanému účelu
použití za příslušných podmínek v objektu. Po vydání nové technické informace ztrácí toto vydání
svou platnost.
Výrobce: Alpina Farben GmbH, D-64369 Ober-Ramstadt
Dovozce do ČR: Český Caparol s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 985 944

