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Klarlack-Spray
безцветен лак

ХАРКТЕРИСТИКИ
Лакът е траен, със силен блясък, прозрачен емайл на акрилна основа.
Бързосъхнещ лак е подходящ при всякакви атмосферни условия.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Лак подходящ за почти всички повърхности (дърво, метал, акрилна боя).
Не подходящ за чисто бели повърхности.
ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни:
Цвят: прозрачно-блестящ
Солидно съдържание по обем: 16 %
Препоръчителна дебелина на слоя: 75 µм мокро, 35 µм сухо
Покривност: 400 мл = 1-2 м²
Време за съхнене (20°C): около 60 минути
Препокриване (20°C): 10 минути или след втвърдяване (2-3 часа)
Срок на годност (20°C): 36 месеца

РАБОТА С ПРОДУКТА
Нанася се на чиста, суха, обезмаслена повърхност без ръжда. Разклатете
добре поне 2-3 минути преди употреба. Пръскайте от 25-30 cм (10-12") от
повърхността. Нанасяйте тънки ръце с плавни, равни от горе-на долу и от
ляво-на дясно движения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Флакон под налягане. Не съхранявайте при температура над 50°C.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите заупотреба и
приложение на нашите продукти са базирани на нашиятпознания и опит при
употребата при нормални условия. В практикатаматериалите, повърхностите и
околните условия са толкова различни, ченяма гаранция за работните резултати и
очаквания, изводи не могат да сеправят нито от тази информация нито от устни
консултации. В този случай,потребителят е длъжен да докаже, че той ни е
информирал за всичкиаспекти, необходими за правилното и обещаващо решение
в писмен вид, всрок и напълно. Патентни права на трета страна, трябва да се
спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта сенасочете към
Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част оттехническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всичкиданни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическаотговорност за прецизността на
тази информация.
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