
  
 
PURCRYL 

Opis produktu 
Bezbarwny, szybkoschnący dwuskładnikowy, wielowarstwowy lakier poliuretanowy, na  bazie żywicy 
akrylowej. 
PURCRYL jest idealnym lakierem do lakierowania jasnych i wybielanych gatunków drewna, jak rów- 
nież na drewno barwione w tonacjach obcych drewnu. 
Odporne na żółknięcie środki wiążące oraz wbudowany filtr promieni UV gwarantują wysoką odpor- 
ność na światło. 
PURCRYL jest łatwy w stosowaniu i charakteryzuje się elegancką, aksamitną, miłą w dotyku powie- 
rzchnią, z wyraźnym zaznaczeniem porów. 

Zastosowanie 
Na powierzchnie o wysokich wymaganiach odporności chemicznej i mechanicznej, jak kuchnie, biura, 
meble do mieszkań, stoły, bufety, krzesła, wyposażenie wnętrz, jak również wyposażenie hoteli 
i pomieszczeń użyteczności publicznej, jak również na schody (trzykrotne nałożenie natryskiem)  

Zgodność z normami 
*  DIN 68861 T1, klasa odporności B (odporność na chemikalia); 
   DIN 68861 T2, (odporność na ścieranie); 
   DIN 68861 T4, (odporność na zarysowanie); 
   DIN 68861 T7, (odporność na wysokie temperatury, na sucho); 
   DIN 68861 T8, (odporność na wysokie temperatury, na mokro) 
   (potwierdzone przez IHD – Instytut Technologii Drewna w Dreźnie); 
*  DIN 4102, B1, trudnopalność; 
   (potwierdzone przez MPA NRW – Urząd Materiałoznawstwa Nadrenii Północnej – Westfalii); 
*  TOXPROOF  
    Odporność na ślinę i pot, zgodnie z uprzednią normą DIN 53160; 
    DIN EN 71-3, nie zawiera ekstrahowanych metali ciężkich; 
    Nie zawiera formaldehydu, fenolu, izocyjanianów, chlorowcowanych węglowodorów(CKW, FCKW) 
    oraz środków do impregnacji drewna jak dichlofluanidy, PCP i lindan; 
    Odporny na środki żywności 
    (potwierdzone przez TŰV Nadrenii/Berlin – Brandenburgia); 

Przykłady zastosowania 
1. Otwarto porowe, na głęboko porowych gatunkach drewna, jak dąb, jesion itp. 

Szlifowanie drewna Granulacja papieru 150/180 
Odpylenie Ewentualnie wyszczotkowanie porów 
Barwienie W razie potrzeby 
Suszenie 2 godz. 
Gruntowanie Np. PURCRYL-Matt 06038 (mat), zmieszany z utwardzaczem ARTIPUR-Härter  
                           06111 w stosunku 10:1, natryskiem, wielkość nałożenia:100-120 g/m² 
Suszenie 2-3 godz. 
Szlifowanie Granulacja papieru 280/320 
Odpylenie Wyszczotkowanie porów 
Lakierowanie PURCRYL-Matt 06038(mat), zmieszany z utwardzaczem ARTIPUR-Härter  
                                   06111, w stosunku 10:1, natryskiem; wielkość nałożenia: 100 – 120 g/m². 
Suszenie            przez noc  
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Zakryto porowe, na drobno porowych gatunkach drewna, jak klon, buk, czereśnia itp. 

Szlifowanie Granulacja papieru 150/180 
Odpylenie 
Barwienie W razie potrzeby 
Suszenie 2 godz. 
Gruntowanie Np. PURCRYL-Seidenmatt 06036(mat jedwabisty), zmieszany z utwardzaczem 
                        ARTIPUR-Härter 06111 w stosunku 10:1, natryskiem, nałożenie:100–120 g/m² 
Suszenie 2-3 godz. 
Szlifowanie Granulacja  papieru 280/320 
Odpylenie 
Gruntowanie PURCRYL-Seidenmatt 06036(mat jedwabisty), jak wyżej  
Suszenie Przez noc 
Szlifowanie Granulacja papieru 280/320 
Odpylenie  
Lakierowanie PURCRYL-Seidenmatt 06036 (mat jedwabisty), jak wyżej 
Suszenie Przez noc 

Metoda nanoszenia 
Natrysk 
Pistolet kubkowy: dysza: 1,8-2,0 mm; ciśnienie powietrza 2,5-3,0 bar 
Air-mix                  dysza: 0,23-0,28 mm; ciśnienie rozpylania 2,5-3,0 bar; ciśnienie na lakier 60-100 bar 
Airless                  dysza: 0,23-0,28 mm; ciśnienie na lakier 80-140 bar 

W celu uzyskania ładnej, gładkiej powierzchni, należy sprawdzić czy nie jest konieczne dodanie 
rozcieńczalnika. 

Dane techniczne 
Oznaczenie produktu PURCRYL 
Utwardzacz ARTIPUR-Härter 06111 
Mieszanina(obj.) 10:1 (lakier: utwardzacz) 
Lepkość handlowa (lakier) 28–30 s kubek DIN 4 mm, w temperaturze 20°C 
Lepkość robocza (z utwardzaczem) 24-26 s kubek DIN 4 mm, w temperaturze 20°C 
Czas do przerobienia w 20 °C 8 godz. 
Żywotność w 20 °C 16 godz. 
Metody nanoszenia wszystkie sposoby natrysku, polewanie 
Czasy schnięcia w 20 °C  
     pyłosuchość 20 min. 
     do przenoszenia 40 min 
     do sztaplowania przez noc 

Informacje o zawartości części lotnych, zagrożeniach i warunkach transportu, są podane w katalogu, na 

stronach 120 – 128. 

Wskazówki przydatne przy zamawianiu 
Zapotrzebowanie na 1 m² powierzchni (brutto) łącznie ze stratami:  0,2 l na każdą warstwę 
Przydatność w nie otwieranych pojemnikach:                                     12 miesięcy 

PURCRYL                                   wielkość opakowania 
     Połysk jedwabisty 06034    5/10/25 l 
     mat jedwabisty 06036    5/10/25 l 
     mat 06038    5/10/25 l 
     głęboki mat 06039    5/10/25 l 
ARTIPUR-Härter 06111    1/ 2,5/ 5/ 10 l 
ARTIPUR-Verdűnner 0989      1/5/10/25 / 
      
 
 
 
 
 
 



Szczególne uwagi 
• Wszystkie podane temperatury schnięcia odnoszą się do temperatury otoczenia 20°C, 

wilgotności względnej powietrza 65% i wystarczającego na- i wywiewu (wentylacji). Wyższe 
temperatury przyśpieszają proces suszenia, niższe opóźniają. 

• Nie stosować i nie suszyć w temperaturach poniżej 15°C! 
• Utwardzacze ARTICRYL- Härter oraz ARTIPUR- Härter są wrażliwe na wilgoć. Pojemniki 

zamykać zaraz po użyciu danego produktu. 
• Na wyszlifowane i odpylone lakiery poliuretanowe należy natychmiast nakładać następną 

warstwę! 
• Zawsze przeprowadzać próbne lakierowanie! 
• Przed użyciem dokładnie wymieszać! 
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