FORCE LAKKA TEKNINEN TUOTEKORTTI

Tuotekuvaus

1-komponettinen, akryylihartsipohjainen lakka, jolla on erinomaiset laatuominaisuudet, kuten
säänkestokyky ja mekaanisen kulutuksen kesto. Tarttuu hyvin työstettävälle pinnalle. Ei muuta
maalattujen pintojen sävyä. Kestää mietoja puhdistusaineita. Saatavilla on kolme kiiltovaihtoehtoa:
kiiltävä, satiini ja matta. Soveltuu ulko- ja sisätiloihin.
Käyttötarkoitus
Sopii erilaisten rakenteiden pinnoille, kuten tiilille, betonille, betonilattioille sekä pinnoille, jotka on käsitelty
mikrosementillä. Voidaan käyttää myös maalatuille pinnoille, sopivan esikäsittelyn jälkeen. Soveltuu seinä- ja
lattiapinnoille, ulko- ja sisätiloissa.
Värisävyt

Kirkas, ei-kellastuva lakka
Tuotteen ominaisuudet
UV suojattu (Hals)
Ei kellastuva
Vesiliukoinen
Kiiltävä, Satiini ja matta vaihtoehdot
Kirkas
Ei muuta maalattujen pintojen värisävyä
Hyvä säänkesto
Hyvä mekaanisen kulutuksen kesto
Kestää mietoja puhdistusaineita
Hyvä tarttuvuus
Helppo asentaa
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
Yhdenmukaistettu direktiivin 2004/42 / EC mukaan
Tekniset tiedot

Sideaine: Erittäin tehokas, synteettinen hartsi.
VOC: 100gr / lt (ohennettu - käyttövalmis).
Ominaispaino: 1,03 ± 0,01g/ml (ISO 2811)
Viskositeetti: 40 - 50 sec, 250 C (Flow Cup 4 DIN 52311)
pH: 8.0±0.2
Asennusolosuhteet
Huonelämpötilan tulee olla asennuksen aikana 12C - 30C ja ilman suhteellisen kosteuden max. 80%.

Pinnan esikäsittely
Pohjapinnan tulee olla täysin kuiva. Käytettäessä Deco-Cire mikrosementin suoja-aineena, anna DecoCire laastin kuivua vähintään 4 vuorokautta ennen lakkausta.
Ohennus
Tuote on käyttövalmis. Uusien pintojen kohdalla suositellaan ensimmäistä käsittelykertaa varten
ohentamaan vedellä 5-10 % tilavuusprosenttia. Ohennus uudelle pinnalle voidaan tehdä seuraavasti: 1.
krs ohenna 10 % vettä, 2. krs ohenna 5% vettä ja 3. krs käytä materiaali ohentamattomana.
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Asennus
Tuote levitetään telalla tai siveltimellä 2-3 kerrosta. Muista jättää ainakin 3 tuntia käsittelykertojen
välille.
Kosketuskuiva
1-1,5 tuntia (mainittu aika saattaa vaihdella lämpötilan ja kosteuden mukaan).
Uudelleenkäsittely
Aikaisintaan kolmen tunnin kuluttua (mainittu aika saattaa vaihdella lämpötilan ja kosteuden mukaan).
Täysin kuiva
Materiaali saa lopullisen kovuutensa 14 päivässä. Kahden päivän päästä asennuksesta voidaan ottaa
käyttöön, kunhan ei kohdisteta kovaa mekaanista kulutusta
Menekki
14-18 m²/l (mainitut luvut saattavat vaihdella pinnan imukyvyn ja maalaustavan mukaan).
Työvälineiden puhdistus
Välineet puhdistetaan vedellä.
Varastointi
Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja suojassa jäätymiseltä. Pitkäaikaisen varastoinnin aikana tuote tulee
säilyttää sisätiloissa, jotta vältetään altistuminen erittäin alhaisille tai korkeille lämpötiloille sekä
erittäin kosteille olosuhteille.

DIREKTIIVI 2004/42/EY (VAIHE ΙΙ), FORCE / Alaluokka: i – Yksikomponenttinen pintalakka. VOCpitoisuuden raja-arvot = 140 g/l, Käyttövalmiin tuotteen VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuus = 100
g/l.
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