ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Защитен и декоративен лак за високоустойчив шперплат
на основата на специално модифицирани алкидни и
полиуретанови смоли за употреба на закрито и на
открито. Благодарение на своя състав, той предпазва
багрения филм срещу влага, разлагане и растеж на
плесни. Правилно подбраните UV филтри осигуряват
ефективна защита срещу ултравиолетово лъчение.
Запазва своята еластичност, за да може да следва
естественото движение на дървесината. Отличава се
със страхотни експлоатационни характеристики, лесна
работа и изключително добро разнасяне. Образува
твърд и еластичен филм.

SMALTOXYL
YACHT VARNISH

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗАЩИТЕН И ДЕКОРАТИВЕН
ЛАК ЗА ШПЕРПЛАТ

Гланц

Гладък и сатенен

Специфично
тегло

0,96 – 1,00 kg/l

Разреждане
Продължителност на
съхнене: 3 – 4 часа

Разреждане: За нанасяне с
четка или валяк: 5 – 10% от обема с
разредител SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
За нанасяне с бояджийски пистолет:
до 10% от обема с разредител VECHRO
No1.

Повторно нанасяне: 18 – 24
часа

Продължителност
на съхнене
ЛОС
Категория

Покривност
Повторно
нанасяне

Разфасовки: 750 ml и 2,5 l
Нанасяне: Четка, валяк, бояджийски
пистолет

VECHRO S.A.
Централно управление: Liosion Ave. Athens, PC 111 45
Телефон за връзка: (+30) 210-4816101
www.vechro.gr

Цветове

За нанасяне с четка или валяк: 5 – 10%
от обема с разредител SMALTOLUX
WHITE SPIRIT. За нанасяне с
бояджийски пистолет: до 10% от обема
с разредител VECHRO No1.
Сух на допир след 3 – 4 часа.

„Лакове и бои за дърво за
интериорна/екстериорна декорация“.
Прагова стойност на ЛОС тип D = 400
g/l. Максимално съдържание на ЛОС в
готовия за употреба продукт = 395 g/l.
ЛОС: летливи органични съединения с
точка на кипене < 250°C.
12 – 18 m²/l на слой, когато
повърхността е подготвена правилно.
18 – 24 часа след предишното
нанасяне. Посочените времена са попродължителни при студени и влажни
условия.
Гладък и сатенен: без цвят
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Повърхността трябва да се почисти от мазнини, масла, лющеща се
стара боя и влага; също така трябва да се изшкури и да се почисти
щателно от прах. За ефективна защита на нова дървесина срещу
насекоми (дървояд) и плесени първо нанесете 1 слой консервант за
дърво SMALTOXYL BASE

ПРИЛОЖЕНИЕ
Разбъркайте добре преди употреба и по време на нанасянето.
Нанесете 2 слоя SMALTOXYL YACHT VARNISH върху суха и напълно
почистена повърхност. Изшкурете между двете нанасяния.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
По време на работа поддържайте инструментите влажни в контейнера
или бояджийска вана. Оставете боята от инструментите да се отцеди
добре обратно в кутията, след което ги почистете незабавно с топла
сапунена вода. Не изхвърляйте течността след измиване в
подпочвените води.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Температура на пространството в диапазона 8 – 30°C и относителна
влажност под 80%. Максималното съдържание на влага не трябва да
надвишава 18% за мека и пореста дървесина и 15% за твърда
дървесина. Неблагоприятните условия по време на приложението
може да влошат крайните свойства на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ
След използване затворете плътно контейнера, за да съхраните
добрите експлоатационни на продукта за бъдеща употреба.
Съхранявайте на хладно място. Предпазете материала от замръзване
и излагане на слънчева светлина.

ЗАБЕЛЕЖКИ
Вижте Информационния лист за безопасност на материалите (MSDS) за
подробни инструкции за безопасност.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА
Дръжте извън обсега на деца.

Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания,
проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството
на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата
за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и
да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за
употреба.
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