DecoLAKK AQUA

DecoLAKK Aqua er en to-komponent (A+B) løsningsmiddelbasert polyuretan, ideell
for Beskytte utendørs mikrocement overflater. Tilgjengelig i matt, sateng og blank.

Egenskaper
• Høy motstand mot slitasje og riper
• Høy resistance til vann og husholdningsrengjøringsmidler
• Upåvirket av ultrafiolett lys (ingen guling)
• Forbedrer bemerkelsesverdig fargen på sementbaserte mikrocementbelegg

Blande
Rist beholdere før bruk. Blandes med 2 deler komp A til 1 del komp B. Blandingen
vispes i 2-3 min til den er godt blandet. Dersom dette ikke gjøres vil det bli
forskjell i fargeutseende og lakken vil være dårlig på slitasje og vann
Presentasjonen av begge komponentene respekterer proporsjonene av blandingen
for å lette forberedelsen.

Nødvendig beløp
Brukt på:
• Microfino – 0,17 l/m2
• Mikrodeck – 0,20 l/m2
• Mikrostein – 0,25 l/m2

Tekniske data
•
•
•

Farge: fargeløs (på tørr film).
Glans: sateng, matt eller glans.
Konig Hardhet: (14 dager med tørking: 120 sekunder).

Kjennetegn på komponent A
• hydroksylerte akryl harpikser
• Faste stoffer: 40%

Kjennetegn på komponent B
• Isocyanat alifatisk
• Løsemidler: Estere, ketoner og aromatikere
• Faste stoffer 39 %

Påføring
Før påføring av tetningsmassen DecoLAKK Aqua vil det være nødvendig å kontrollere
at overflaten er tørr og støvfri . Avhengig av værforholdene og ventilasjonen av
arbeidsområdet, vil det være nødvendig å la mikrocementen tørke 24/48 timer før du
DecoLAKK Aqua på den.
• Påfør blandingen med mikrofiberrulle.
• Det anbefales å påføre produktet ved temperaturer fra 10ºC til 30ºC.
• Før du påfører det andre strøket, anbefales det å slipe litt ned det første laget med 400 grit
sandpapir.
.• La det første laget tørke i 8 timer og ikke lenger enn 2 dager før du påfører det
andre strøket. Hvis det påføres over en gammel lakk, slip ned overflaten godt og fjern
eventuelle spor av flekker, fett, støv, etc.
Test vedheft først i et lite, ubetydelig område før du fortsetter å forsegle hele
overflaten.

Spesielle forholdsregler
Svært lett brannfarlige produkter. Irritasjon for øyne og hud. Langvarig eksponering
kan føre til tørrhet i huden eller sprekker. Dampende kan forårsake svimmelhet og
uvelhet. BRUK GASSMASKE.
Hvis produktet kommer i kontakt med øynene, vask øynene med rikelig med rent og
kaldt vann i minst 15 minutter og søk medisinsk hjelp. Ved kontakt med hud, vask
med såpe og vann. Bruk aldri løsemidler eller tynnere.
Hvis det inntas ved et uhell, kontakt lege umiddelbart . Fremkall aldri oppkast. Det
anbefales å overholde følgende tiltak:
• God luftsirkulasjon
• Bruk av maske med kjemisk absorberende filter
• Vernebriller for å unngå sprut
• Gummihansker
Tomme beholdere må avhendes i henhold til gjeldende lokale forskrifter.
Til å forebygge lakken fra å tørke eller tykne, sett på lokken ordentlig etter hvert bruk.
Holdes unna barn.

Emballasje
Tilgjengelig i 4L +2L metallbeholdere.

Rengjøring av verktøy
Verktøy bør rengjøres med vann og såpe umiddelbart etter bruk.

Potte liv
Den katalyserte blandingen (komponent A + komponent B) har en levetid på 1 time
ved 20 ºC

Lagringsforhold
Produktet skal oppbevares i lukket originalemballasje, beskyttet mot værforhold ved
temperaturer mellom 10 ºC og 30 °C på et tørt og godt ventilert sted, borte fra direkte
varme og sollys. . Holdbarhet er 1 år fra produksjonsdatoen , hvis den lagres under
godt bevarte forhold.

Produktet skal ikke brukes til andre formål enn de som er spesifisert uten først å ha skriftlige instruksjoner.
Det er alltid brukerens ansvar å treffe egnede tiltak for å oppfylle kravene
i lokal lovgivning.
Produktsikkerhetsark er tilgjengelige
vises.
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for fagfolk. Dette tekniske databladet

vil være gyldig til en ny utgave

