Barva na ®dřevo
LIGNUCOLOR
pro exteriéry, krycí barva
Technický datový list produktu
Všeobecné informace o produktu
Oblast použití

Barva na dřevo LIGNUCOLOR je trvalým krycím nátěrem dřeva pro všechny dřevěné konstrukční prvky v exteriéru, které nejsou rozměrově stálé nebo jsou jen omezené: např. dřevěné fasády, střešní podhledy, okenice a j. Vrstva laku je prodyšná pro difúzi par, odolná
povětrnostním vlivům a účinně chrání dřevo před ultrafialovým zářením a zešednutím. Je
vhodná i pro interiéry. Doporučujeme provést zkušební nátěr na skrytém místě dřeva nebo
na jeho zbytku.

Obsahové látky

Čisté akrylátové pryskyřice, barviva, plnidla, pomocné prostředky pro tvorbu filmu, aditiva
a voda.

barevné odstíny

bílá

L-001

světle šedá

L-002

vlašský ořech

L-003

palisandr

L-004

okrová žluť

L-005

zelená jedle

L-006

modrá

L-007

ořešák

L-008

dub

L-009

ledovcová modř

L-010

pastelová béžová

L-011

skandinávská červeň

L-012

holubí modř

L-013

žlutá

L-014

signální červená

L-015

Skladování

Uložte dobře uzavřené nádoby v chladném prostoru, který není vystaven mrazu.

Použitelnost

Originálně uzavřené nádoby lze skladovat minimálně 2 roky..

Balení

0,75 litru, 2,5 litrů, 25 kg.

Jednotky balení

karton 6 x 0,75 litru, karton 4 x 2,5 litrů, 1 x 25 kg.

Technické údaje
Hustota

1,05 – 1,28 g / ml, v závislosti na odstínu (podle normy DIN 53 217 část 2).

Podíl barviva

30 - 60%, v závislosti na barevném odstínu (váha pevných těles Sartorius MA 45).

Dodací viskozita

60 - 70 sekund pohárek 4 mm při 20 °C (podle normy DIN 53 211).

Viskozita při zpracování

60 - 70 sekund pohárek 4 mm při 20 °C (podle normy DIN 53 211).
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Vydatnost

6 m / 0,75 litru, 20 m / 2,5 litrů, ca. 200 m / 25 kg (při 2 nátěrech).

Ředění

Výrobek je dodáván ve zředění vhodném ke zpracování, v případě potřeby lze zředit vodou.

Doba schnutí

Každá vrstva uschne po 1 h při teplotě 20 °C, střední vlhkosti vzduchu a dobrém větrání.
Po 2 h lze nátěr brousit a přetírat. Za nepříznivých okolností se musí počítat s delšími časy
schnutí.

Pokyny ke zpracování
Příprava podkladu

Neošetřené dřevo musí být čisté, suché a nezmrzlé. Jeho povrch obruste smirkovým papírem. Všechny předchozí vrstvy nátěru musí být kompletně odstraněny, staré nátěry dřeva
v otevřenými póry obruste a očistěte.

Zpracování

Barva na dřevo LIGNUCOLOR je připravena k okamžitému použití a nemusí se ředit. Před
použitím dobře zamíchejte. Tato barva na dřevo se nanáší akrylovým štětcem stejnoměrně
ve směru přirozené kresby dřeva a schne cca 2 h při dobrém větrání. Po průběžném zbroušení jemným smirkovým papírem nebo smirkovým pásem se stejným způsobem nanese
druhý nátěr a nechá se rovněž minimálně 2 h zaschnout.

Tipy

Všechny barvy na dřevo LIGNUCOLOR jsou vzájemně mísitelné a kombinovatelné.

Čištění nástrojů

Čištění nástrojů se uskutečňuje vodou. Během pracovních přestávek odložte nástroje do
vody.

Bezpečnost a životní prostředí
Bezpečnostní pokyny

Barvu na dřevo LIGNUCOLOR přechovávejte mimo dosah dětí a v dobře uzavřené nádobě.
Při kontaktu s očima oči ihned důkladně vypláchněte vodou a konzultujte s lékařem.

Likvidace produktu

Zcela vyprázdněné nádoby můžete přenechat k recyklaci (kód druhu odpadu. 080 112),
zaschlé zbytky produktu lze likvidovat s domovním odpadem.

Upozornění

Upozornění uvedená v tomto technickém datovém listu vyplývají z mnohaletého vývoje
a praktického užívání. Slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují příslib vlastností.
Každý uživatel musí produkty prověřit z hlediska jejich vhodnosti k zamýšlenému účelu použití. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny složení produktu, které slouží technickému nebo ekologickému pokroku.

Výrobce

Pinufin Lackfabrik
Rheinhafenstraße 9
76189 Karlsruhe
tel.: 0049 721 / 59 20 05-06
fax: 0049 721 / 59 16 98
info@pinufin.de
www.pinufin.de

Distribuce

Dřevoobchod K&C s.r.o.
Rosnice 66
360 17 Karlovy Vary
Tel./Fax: 35305610932
www.drevoobchod.cz
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