ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Natura Parkett 20

напівматовий водорозчинний паркетний лак
ОПИС ПРОДУКТУ
Colors Natura Parkett 20 – Напівматовий водорозчинний лак для паркету та меблів.
Легко наноситься на всі типові породи дерева, має вишуканий, оксамитовий напівматовий блиск. Утворює надійне, зносостійке покриття з чудовою адгезію. Швидко
сохне.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
• Для нанесення на всі типові породи дерева і дерев’яні підлоги всередині приміщень.
• Дерев’яна дощата підлога всередині будівель, котеджів, дач, заміських будинків,
квартир, торгових приміщень, тощо.
• Паркетна підлога з будь яким типом виконання.
• Дерев’яні сходи та поручні.
• Меблі з дерева: стільці, столи, тумби, крісла, елементи дерев’яного декору, тощо.
• Раніше пофарбована дерев’яна підлога та меблі, обробка у якості ремонтного
лакування.

20 хв. Від пилу
2-3 год
Наступний шар

5-14 м2/л

Для підлог
та меблів

Розводиться
водою

Очищення
водою

Зроблено
в Німеччині

Пензель

Валик

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ
Всі типові хвойні та листяні породи дерева: дуб, береза, клен, ясень, сосна, бук,
граб, смерека, бамбук, тощо.
• Штучний паркет, щитовий • Стара деревина, що вимагає • Раніше пофарбована
паркет, набірний паркет
реставрації
деревина
• Суха необроблена деревина

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

ВЛАСТИВОСТІ

НАНЕСЕННЯ

• Оксамитовий, напівматовий блиск.
• Утворює надійне, дуже зносостійке
покриття.
• Має чудову адгезію.
• Швидко сохне.
• З часом не жовтіє.
• Легко наноситься.
• Вироблений в Німеччині.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колір: Прозорий.
Витрата на один шар: В залежності від
поверхні і способу нанесення:
1-й шар –5-7 м²/л; 2-й шар – 7-10 м²/л;
3-й і наступні шари – 10-14 м²/л.
Точні витрати визначаються шляхом
пробного нанесення на відповідну
поверхню.
Склад: Поліуретан-акрилатна дисперсія, вода, гліколі, добавки.
Щільність: 1,03 г/см3.
В’язкість: 45 s 4 mm.
Розчинник: Вода.
Розмір тари: 1 л, 10 л.
Зберігання: Зберігати і транспортувати
в герметично закритій тарі при температурі від +5°С до +35°С, в недоступному
для дітей місці.
Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.
Гарантійний термін зберігання –
24 місяці від дати виготовлення.

Час висихання: при +20°C і відносній
вологості повітря 60%
Міжшарове висихання:
меблі – 20 хвилин;
паркет – 2 години після нанесення першого шару, 2-3 години між
наступними шарами.
Повне висихання:
легке механічне навантаження –
8 годин;
повне механічне навантаження
– 8-10 днів (розміщення меблів,
легке прибирання);
завершення повного циклу полімеризації – 21 день.
У разі відхилення від стандартних умов
нанесення час висихання значно збільшується. Більш низька температура,
більш висока відносна вологість повітря
або сильно вбираюча деревина збільшують час висихання.
Для забезпечення швидкого висихання
і повного висихання, слід забезпечити
достатню вентиляцію.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ
Поверхня повинна бути сухою і міцною.
Температура повітря, фарби і поверхні
повинна бути в межах від + 10°С до
+ 35°С; відносна вологість повітря не
більше 75%.

Поверхня має бути чистою, міцною, сухою і без слідів пилу, олії, жиру та воску.
Старі, раніше оброблені поверхні мають
бути міцними і ретельно зашкуреними.
• Для сильно поглинаючих поверхонь
при нанесенні першого шару - розбавити водою на макс. 5 %. При нанесенні наступних шарів не розбавляти.
• Ретельно перемішати вручну перед
нанесенням, також злегка перемішувати під час використання.
• При наявності, прилеглі металеві
деталі обробити антикорозійним засобом.
• Наносити тонким шаром за допомогою пензля, валика або шпателя у 2-3
шари, залежно від поверхні.
• За необхідності перед нанесенням
останнього шару лаку поверхню відшліфувати наждаковим папером (240),
видалити пил

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Лак має легку лужну дію. Берегти очі
і чутливу шкіру від попадання бризок.
Бризки лаку відразу змити великою
кількістю чистої води. Дотримуватися
загальних правил гігієни. Лак на водній
основі тримати в недоступному для
дітей місці. Під час роботи і по її закінченню добре провітрити приміщення.
Не вдихати туман розпилення.

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен
об’єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню
від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу.
MIPA AG Ам Оберен Мос 1 D-84051 Ессенбах, Німеччина
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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Natura Parkett 20

напівматовий водорозчинний паркетний лак
КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ДСТУ EN 13300:2012
За призначенням: Декорування.
За типом в’яжучого:
Поліуретан-акрилатна дисперсія.
Блиск: Напівматовий.
Склад летких органічних сполук (ЛОС):
Європейське граничне значення для
продукту (кат. А / і): 140 g / l (2007/2010)
Цей продукт містить макс: 108 g / l [0.90
lbs/gal].

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

УТИЛІЗАЦІЯ

Інструменти промивати водою відразу
після використання і при тривалих
перервах в роботі.

Не допускати попадання в каналізацію,
водойми і ґрунт. Невикористаний лак
утилізувати як звичайне будівельне
сміття.

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен
об’єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню
від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу.
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