
Технология 
за лакиране с безцветни полиуретанови

продукти „Milesi”

1. Импрегниране  и  оцветяване  на  материала  с  воден  импрегнатор
ХНТ, воден байц CFT или органичен байц CLT.

2. Грундиране с ПУ грунд LBA26:
- LBA26 e двукомпонентен безцветен грунд,
- Работната  смес  се  формира  като  към  грунда  LBA26 се

прибавят  50%  универсален  катализатор  LNB77  и 20%
универсален разредител LZC1026,

- Пример за работна смес –  1 л.    LBA2  6    +  0.500 л.    LNB77    +
0.200 л.   LZC1026  ,

- Живот на сместа – 3 часа,
- Нанасяне посредством спрей,
- Разходна норма 150 гр./кв.м.,
- Грундът изсъхва за 30 минути.

3. Междинно шлайфане след минимум 4 часа с шкурка № 280 – 320.
4. Лакиране с ПУ лак  от серията LGA2х:

- LGA2х серия e двукомпонентен безцветен лак с гланцност от
5 до 70%,

- Работната смес се формира като към лака LGA2х се прибавят
50%  катализатор  от  серията  LNBхх и  30%  разредител  от
серията LZCхх,

- Пример за работна смес –  1 л.    LGA2  2   +  0.500 л.    LNB77    +
0.200 л.   LZC  10  26,

- Живот на сместа – 3 часа,
- Нанасяне- посредством спрей, лакозаливна или валяк,
- При пръскане на големи повърхности или нанасяне с валяк се

добавя LTC40 към разредителя,
- Разходна норма- 120-140 гр./кв.м.,
- Лакът съхне за около 40 минути,

5. Твърдостта се получава след 12 часа.

Разходна норма за работна смес:  
Байц - 80-120 гр. / 1 кв.м. (1 ръка)
Грунд  - 150 гр. / 1 кв.м. (1 ръка)
Лак  - 150 гр. / 1 кв.м. (1 ръка)
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Забележка: Разходната  норма  зависи  от  вида  на  материала  и  начина  на
нанасяне.  Описания  в  техническите  документи  разход  е  за  количество  продукт
останал върху лакираната повърхност след нанасянето на съответната ръка.  

Приятна работа.
Благодарим Ви, че ни се доверихте.
Екипът на ЕДИД България!
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