
Технология 
за лакиране с гланцови полиуретанови 

продукти „Milesi” 

1. Грундиране с черен ПУ грунд:
- LBR90 e двукомпонентен черен грунд,
- Работната  смес  се  формира  като  към  грунда  LBR90 се  прибавят  50%

катализатор LNB 77 /стандартен/ и 20% разредител LZC 2 /стандартен/,
- Примери за работна смес:

1 кг.   LB  R  90    +  0.500 л.    LNB   7  7    +  0.300 л.   LZC   2,
- Грундът изсъхва за време от 30 до 45 минути.

2. Междинно шлайфане след 12 часа с шкурка № 280 – 320 .   
3. Втора ръка грундиране:

1 кг.   LB  R  90    +  0.500 л.    LNB   7  7    +  0.300 л.   LZC   2,

- Грундът изсъхва за време от 30 до 45 минути.

4. Междинно шлайфане с шкурка №  400 след 2 часа .   
5. Лакиране, в рамките на 2 часа от  шлайфането и  максимум до   3-4 часа от

грундирането с черен лак  LHR90 /100% гланц/ или цветен лак по  RAL или
NSC:

- LHR 1 e двукомпонентен черен лак 100 % гланц,
- Работната смес се формира като към лака се прибавят 50% катализатор

екстра LNB 110 и 40% бавен разредител LZC8643,
- Примери за работна смес:

1 кг.   LHR 1   +     0.500 л.    LNB 110    +  0.400 л.   LZC8643,
- Лакът съхне за около 40-45 минути
- Твърдостта се получава 12 часа след лакирането. 

6. Междинно шлайфане с шкурка № 600 след 12часа .   
7. Втора ръка лакиране с лак LHR 1 /100% гланц/ или цветен лак по RAL или

NSC::
1 кг.   LHR 1   +     0.500 л.    LNB 110    +  0.400 л.   LZC8643,

- Лакът съхне за около 40-45 минути
- Твърдостта се получава 12 часа след лакирането. 

Разходна норма:  Грунд  - 150 гр. / 1 кв.м. (1 ръка)
Лак  - 125 гр. / 1 кв.м. (1 ръка)

8. Полиране на изделията се извършва след като са изминали 
не по- малко от 36 часа и не по- вече от 84 часа!

Приятна работа!

Благодарим Ви, че ни се доверихте!


