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1.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Akrylowy lakier przeznaczony jest do ostatecznego zabezpieczania powłok
uzyskanych w Systemach Dekoracyjnych ADECO. Powierzchnie pokryte
lakierem zabezpieczającym są łatwe do utrzymania w czystości oraz uzyskują
wysoką odporność na ścieranie na mokro i zabrudzenie. Dodatkowo zawartość
brokatu technicznego pozwala na uzyskanie ciekawego estetycznie efektu
końcowego uzyskanej struktury.

2.

WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE

Skład: Wodna dyspersja polimeru akrylowego, dodatki uszlachetniające.
Gęstość objętościowa: ok. 1,0 g/cm³
pH = 7-9

3.

DANE WYKONAWCZE

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C
Orientacyjne zużycie lakieru ok 0,10 kg/m².

4.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże – dekorowane podłoża powinny być czyste, równe, nośne,
odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczyszczenia należy usunąć w sposób
mechaniczny. Farby kredowe należy dokładnie wymyć. Powierzchnie
pomalowane farbami olejnymi lub lakierami należy przeszlifować i oczyścić.
Nakładanie – Należy nanosić dwukrotnie z zachowaniem 6-cio godzinnego
odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. Stosować w temperaturze nie
niższej niż 5°C.
Wysychanie – w temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4 - 6 godzin.

5.

WSKAZÓWKI

Przed aplikacją należy zapoznać się z niniejszą kartą techniczna ora kartą
charakterystyki produktu!
Narzędzia po pracy niezwłocznie umyć za pomocą ciepłej wody.

6.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temp. +5 °C do +25 °C. Chronić przed przemrożeniem. Nie
zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.
UWAGA:
Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

7.

OSTRZEŻENIA

Chronić przed dziećmi.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać
opakowanie lub etykietę.

8.

DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-EN 13300:2002 - "Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja"
KCH DEKO LAKIER
Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na
sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje
oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z
długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań, nie mogą
jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie
zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP,

DATA AKTUALIZACJI -

stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze
sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego,
aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby
przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach
innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej. Zawarte
informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie.

