Favorit Prémium Kétkomponensű Lakk
LEÍRÁS
Favorit Prémium 2K lakk egy kopásálló és rugalmas, vizes bázisú kétkomponensű alifás poliuretán
alapú lakk, amely véd a víz károsító hatásával szemben, és amelyet a beltéri padlók és falak
védelmére fejlesztettek ki.
Favorit Prémium 2K lakk kiváló felületi védelmet nyújt olyan burkolatok esetén, amelyek intenzív
használatnak vagy vízpermetnek vannak kitéve (pl. zuhanyozókban vagy fürdőszobákban).

JELLEMZŐK
Típus: vizes bázisú poliuretán lakk
Szín: A komponens fehér, B komponens átlátszó
Felületfényesség: magasfényű, selyemfényű és matt
Kiadósság:
1 kg 6-7 m2 felületre elegendő két rétegben
kb. 150 – 200 g / m2 két rétegben.
Keverési arány: a címkén szereplő mennyiségekben
Az egyes komponensek tömege kissé eltérő, a választott fényességtől függően.
Csomagolás: 1, 2 és 4 kg
Tárolás: Eredeti bontatlan csomagolásban 6 hónap, száraz, fagymentes helyen tárolva.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE
Az alapfelület legyen ellenálló, ép, szilárd, tiszta, száraz valamint zsír, olaj vagy egyéb
szennyeződéstől, nedvességtől mentes.
A lakkozás előtt alkalmazza a Favorit Pórustömítőt vékony, egyenletes filmrétegben 1 liter/10 m2
arányban keresztirányú felhordással.
Ha nagy felületet esetén festékszóró is alkalmazható.
Ne alkalmazza felesleges vastagságban.
Várjon 2-3 órát, mielőtt a Favorit Vernis Prémium 2K lakkot alkalmazza.

ESZKÖZÖK ÉS TISZTÍTÁS
Lakkhenger, festékszóró, permetező, védőkesztyű, ponyva, festéktálca
Használat után az eszközöket vízzel tisztítsa meg.

A FAVORIT PRÉMIUM 2K LAKK ALKALMAZÁSA
A termék 10 °C - 25 °C hőmérséklet-tartományban használható fel.
Mérje ki A és B komponenseket külön-külön, az keverési aránynak megfelelően.
Az A és B komponenst alaposan keverje össze egy mechanikus keverővel alacsony fordulatszámon.
A keverék kb. 1 óra hosszan használható fel.
A lakkot keresztirányú mozdulatokkal vigye fel henger, ecset vagy egy mop segítségével. Ne
alkalmazza feleslegben. Kerülje a tócsásodást.
A második réteget másnap, de legalább 5-8 órával az első réteg felvitele után alkalmazza. A
rétegek között eltelt idő a ne haladja meg a 36 órát.
Második réteghez új keveréket készítsen.
A második réteg felvitele után várjon legalább 12 órát a kezelt felület használatba vétele előtt,
a teljes igénybevétel 1 hét múlva lehetséges.
A lakkréteg opcionálisan tovább védhető Favorit Wax segítségével.
Vizes helyiségekben, lépcsőknél csúszásmentes felület alakítható ki Favorit csúszásgátló gyöngy
alkalmazásával. Az első réteg felvitelekor keverjen 1 kg lakkba 20-40 g adalékot, majd hengerrel
vagy ecsettel vigye fel a felületre. Időnként keverje meg a lakkot. Második réteghez ne használjon
csúszásgátló adalékot.
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Figyelmeztetés:
Ez a termékleírás, és kivitelezési utasítás laboratóriumi
kísérletek eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A
felhasznált anyagmennyiséget és a bedolgozási folyamatot az
adott kivitelezési körülmények is befolyásolhatják. A kivitelező
feladata,
hogy
előzetes
próba
alapján
ellenőrizze
ajánlásainkat, és biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához
szükséges feltételeket. Hibás kivitelezésből adódó károkért
nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal
kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját.
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