LACA POLIURETANO SOALHOS INCOLOR
ACETINADA MADERLAK
Interior

Código do produto: 189 7479

Descrição
Acabamento de poliuretano acetinado de dois componentes catalisado com isocianatos aromáticos para a proteção e
decoração de parquet e soalhos de madeira em interiores. Excelente resistência à abrasão, álcool, detergentes.
Lavável, possui bom comportamento ao desgaste e ao choque.

Campos de Aplicação
Como acabamento incolor para soalhos de madeira em escadas de madeira nova ou a restaurar, soalhos de madeira tropical
ou europeia, todo o tipo de parquets quer sejam novos ou em operações de restauro, parquets pré-envernizados e elementos
de mobiliário que pelas suas características requeiram uma laca de acabamento com elevadas prestações ao desgaste,
choques, riscos e resistência a agentes químicos (gorduras, sumos, etc.).

Dados Técnicos
Natureza

Poliuretano aromático

Acabamento

Satinado

Cor (EN ISO 11664-4)

Incoloro

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,25 - 1,28 Kg/l

Rendimento (UNE 48282)

9 - 12 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

Al tacto: 60 minutos, manipulable: 3 - 4 horas. Tiempo para el pisado:
mínimo 24 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

Mínimo: 12 horas.Máximo: no tiene, previo lijado.

Proporção da Mistura

Laca/Catalizador: 2/1. Dejar reposar 10 - 15 minutos antes de utilizar.

Vida da Mistura a 23ºC

6 - 8 horas

Métodos de Aplicação

Brocha, rodillo y pistola

Viscosidade de Aplicação

Copa Ford 4 a 25ºC: 17 - 19 segundos.

Diluição

Pistola: 5 - 15%

Diâmetro Bico

1,7 mm

Pressão Bico

2,5 - 3 bar

Diluente

Diluyente Antivelo Retardante E

Limpeza de Utensílios

Disolvente Limpieza Maderlak

Espessura Recomendada (NP EN ISO
2808)

120 - 130 gr/m2

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

Base: 14ºC, endurecedor: 9ºC

1

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

Base: 44 - 46 %, endurecedor: 40,2 - 42,2 %

Apresentação

25 l e 5 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na
secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas. Acondicionar o produto (20ºC).
Não utilizar utensílios humedecidos com solventes gordos ou água.
O catalisador é um produto delicado, as suas embalagens uma vez abertas devem ser utilizadas o antes possível.
Evitar passagens manuais repetitivas, material de relativa secagem rápida.
Evitar o uso de aditivos anti silicone em camadas de fundo, pode provocar problemas de aderência.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Lixar previamente a madeira a tratar, em caso de a preferir colorir, utilizar Corantes Universais Maderlak, passadas 12
horas proceder à proteção do suporte com Fundo Poliuretano Soalhos Incolor, repintar e lixar previamente com tantas
camadas de Laca Poliuretano Soalhos Incolor quantas sejam necessárias (2 -3 demãos).
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Antes de proceder à repintura deverá lixar-se uma parte da superfície, aplicando nela o Fundo Poliuretano Soalhos Incolor,
observando o comportamento do revestimento antigo e se verificar alguma anomalia, eliminar por completo o revestimento
antigo e proceder à aplicação como nas superfícies não preparadas.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
Eliminar por completo o substrato antigo e proceder à aplicação como nas superfícies não preparadas

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.

Data de edição: 2014-04
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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