
"HYDROCRYL 8050.20/35/70-00" 
VESILAHUSTUV AKNALAKK

Kasutusvaldkond

Eeltöö

Lakkimine

Sideaine

Kuivjääk, %

Viskoossus, V3-4 mm

Tihedus

Läike, 60 Gardner

Töövahendid

Kulu

Kuvamisaeg

LOÜ sisaldus

Ohutusnõuded

Pakend

40 - 45 / tööviskoossus 25 - 30 sek.

1,02-1,05 kg/L

Kõrgsurvepihusti ( soovitatav düüsi suurus 1,5 - 2 mm, ja düüsirõhk 2,5 - 3,5 bar ). Töövahendid puhastada 
veega.

110 - 120 g/m2, maksimaalne  250 - 300 g/m2

2 aasta. Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril < 30C. Hoida 
eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

EÜ LOÜ direktiiv ЕС 88/379/ЕЕС и 2004/42/ЕС (alaliik А/d ) ,sisalduse piirväärtused 130 g/L. Maksimaalne LOÜ 
sisaldus kasutamisvalmis lakkis on  55 g/L. Toode täidab DIN EN 12720,  1B, EN71/3.

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatuselt. Silma sattumisel pesta rohke 
veega. Töötada hästi ventileeritavas ruumis. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida 
kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda 
ohtlike jäätmete kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. 
Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete 
kogumispunkti.

ÜHEKOMPONENTNE PU-AKRÜÜLLAKK AKNALE

20 L

puutekuiv: 30 - 45 min, Lihvimiskuiv: 2 - 2,5 tundi, pakkimiskuiv: 18 - 24 tundi

Hydrocryl 8050.20-00 -poolmatt; Hydrocryl 8050.35-00 - poolläikiv; Hydrocryl 8020.70-00 - läikiv
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Kiiresti kuivav, hästi lihvitav vesilahustuv lakk puidust aknaraamide ja piirete, uste, ukselengide ja teiste uute ning 
varem lakitud puitpindade. Toode täidab E1-normi DIN 55 666,  ei sisaldaformaldehüüdi. Ei soovitata põrandate ja 
lävepakkude lakkimiseks.

pu-ja akrüüldispersioon

35 - 37

Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle 
+15C ja õhu suhteline niiskus peab olema all 70%. Puitpind tuleb lihvida lihvpaberiga nr. 150 - 240. Krunditud pinnad
lihvi lihvimispaberiga nr. 240 - 600. Eemalda lihvimistolm enne lakkimist.

Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Vedelda lakki veega vajaliku viskoossuseni. Valumasina kautamisel lakki 
ei lahjendata. Kui kasutad lakisegu järgmisel päeval, tuleb segada juurde sama kogus värsket lakisegu. 
Lakki on soovitav pinnale kanda 2...3 kihti. Enne järgmise kihi pealekandmist on soovitav lakitud pinda kergelt lihvida ja 
lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks!!!

Säilitamine




