
                                                                                                                                                                               

ARTICRYL-NaturMatt 
CM3001-0005 

 
OPIS PRODUKTU METODA NANOSZENIA  UWAGI 
 
Bezbarwny dwu-komponentowy  Natrysk pistolet kubkowy:    ● podłoże musi być suche, czyste.         
lakier poliuretanowy na bazie spec- Ciśnienie natrysku             2,5 - 3 bar     wolne od tłuszczów i pyłu 
jalnych żywic, wraz z filtrem UV. Dysza                            1,8 - 2,0 mm   ● podane czasy schnięcia odnoszą się 
Ma własności rozjaśniające, dla      do temperatury pokojowej 20ºC i wil- 
utrzymania naturalnego wyglądu Natrysk Airless:     gotności względnej 65%. 
drewna. Ciśnienie na materiał      80 - 140 bar   ● jak wszystkie lakiery poliuretanowe,  
Do stosowania również na drewno Dysza                          0,23 - 028 mm     nie stosować i nie suszyć w tempera- 
bielone.      turze poniżej 15ºC 
 Natrysk Airmix:  ● Utwardzacz jest higroskopijny. 
Właściwości:  Ciśnienie rozpylające      2,0 - 2,5 bar     Pojemnik zawsze szczelnie zamykać! 
 Ciśnienie na materiał        60 - 90 bar  ● Ponowne lakierowanie musi nastąpić   
● spełnia wymagania normy Dysza                         0,23 - 0,28 mm     natychmiast po szlifowaniu i odkurzeniu  
   DIN EN12720      poprzedniej warstwy 
● spełnia wymagania normy Dla uzyskania perfekcyjnej powłoki  ● Przy magazynowaniu i stosowaniu  
   EN71-3 (wolny od dających się sprawdzić, czy nieodzowne jest doda-     kierować się wskazówkami i danymi 
   wyekstrahować metali ciężkich rozcieńczalnika.     zawartymi w arkuszu danych technicz- 
● odporny na ślinę i pot wg dawnej      nych oraz karcie charakterystyki (SDS). 
   normy DIN53160 PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA          SDS  zawiera informacje o substancjach          
     stanowiących potencjalne zagrożenia. 
DANE TECHNICZNE z otwartymi porami    SDS do otrzymania na żądanie. 
    
Ciał stałych:    16 ± 1 % Szlifowanie drewna 150/180  ● Zawsze przeprowadzić próbne 
 Odkurzanie wyszczotkować pory     lakierowanie 
Lepkość handlowa: (Bejcowanie) w razie potrzeby 
 28-30 s. DIN4 przy 20°C (Suszynie) po bejcowaniu  ● Przed użyciem dokładnie wymieszać 
 Gruntowanie Natrysk CM3001-0005 
Połysk: 4-6° Gardner 60                     - mieszaniną, natryskiem       ● Wiele czynników będących poza naszą 
                       100 - 120 g/m²      kontrolą może mieć wpływ na wyniki  
Suszenie: (warunki normalne) Suszenie 2-3 godz.     wykończenia powierzchni. 
 Szlifowanie 280/320     Dlatego dane zawarte w niniejszej  
   pyłosuchy:           20 min. Odkurzanie     informacji należy traktować jako zalece- 
   do chwytania:      30 min. Lakierowanie jak wyżej     nia, oparte o naszą wiedzę i doświad- 
   do szlifowania:     2 godz.  Suszenie przez noc    czenie. 
   do sztaplowania:  24 godz.     W razie potrzeby nasi technicy stoją 
     do dyspozycji. 
Wyższa temperatura przyspiesza 
suszenie, niższa przedłuża czas 
suszenia. 
Minimalna temperatura stosowania 
i suszenia : 15° C!     
 
Lepkość robocza:  
20-24 s. DIN4 przy 20°C 
 
Mieszanina ( objętościowo): 
   10 części lakier 
     1 część utwardzacz (SV3000) 
 
Rozcieńczalnik: 0988 (ST3000) 
 
Żywotność mieszaniny: 1 dzień 
 
Magazynowane:  
1 rok w oryginalnie zamkniętych 
pojemnikach    12.03.12           AG   
 
  

 


