
Технология
за лакиране с водни външни пигментирани

лакове /плътни бои/ „Milesi”

1. Импрегниране на дървесината с бял импрегнатор XHT100.
- Допуска се разреждане с вода до 5%,
- Нанасяне посредством спрей, четка, валяк, потапяне, обливане,
- Не се препоръчва работа с продукта при температура под 10 градуса С,
- Задължително се разбърква преди работа,
-  Ако  се  използва  екзотична  или  смолиста  дървесина,  тя  трябва  да  се
почисти старателно,
- Върху твърда дървесина се нанасят 2 или три ръце импрегнатор,
- Разходна норма при работа с четка или валяк: 40-60 гр./кв.м. за ръка,
- Разходна норма при потапяне, обливане: 80-100 гр./кв.м. за ръка,
- Разходна норма при пръскане: 120-150 гр./кв.м. за ръка,
- Имрегнатора изсъхва за около 60 мин.
2. Нанасяне на една ръка изолант за смола YBA600
- YBA600 e двукомпонентен безцветен акрилен изолант,
- Препоръчва се при лакиране на дървесина богата на смоли и танини,
- Работната смес се формира като към изоланта YBA600 се прибавят 40%
катализатор LNB99 и 25% разредител LZC2,
- Пример за работна смес –  1 л.    L  BA600    +    0.4   л.    LNB99    +   0.25   л.   LZC2,
- Нанасяне посредством спрей или лакозаливна,
- Разходна норма - 100- 150 гр./кв.м.
-  Изсъхва за около 60 минути.
3. Междинно шлайфане след 4 часа с шкурка № 220 - 240.   
4. Грундиране с бял воден екстериорен грунд ХBT6АА1
- ХBT6АА1  e  иновативен  бял  воден  екстериорен  грунд  с  отлична
изолационна способност,
- Разреждане с вода до 5 %,
- Нанасяне със спрей, четка или валяк,
- Не се препоръчва работа с продукта при температура под 10 градуса С,
- Разходна норма при пръскане- 200- 250 гр./кв.м.
- Разходна норма при нанасяне с четка или валяк- 80- 100 гр./кв.м.
- Изсъхва за около 4 часа.
5.  Грундиране  с  воден  бял  екстериорен  грунд  ХBT6АА1 –  2-ра  ръка
/препоръчително/
- За  добра  устойчивост  на  външните  атмосферни условия  минималното
количество грунд нанесено върху повърхността не трябва да е по- малко от
200-250 гр./кв.м. 
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6. Междинно шлайфане след 4-12 часа с шкурка № 280 – 320.
7.  Лакиране  с  воден  бял  екстериорен  лак  JJT688х  серия  или  с
пигментирана  водна  екстериорна  боя  по  RAL,  NCS  или друга
тинтометрична система. 
- JJT688x  серия e екстериорен бял воден лак с гланцност 15, 30 и 60%,
- Подходящ е за всякакви дървени детайли на открито: градински мебели,
прозорци, ламперия, перголи,  огради и др.
- Може да се използва за всякакъв вид дървесина,
- Характеризира се с добра тиксотропност и отлична гладкост,
- Разреждане с вода до максимум 5%,
- Не се препоръчва работа с продукта при температура под 10 градуса С,
- Нанасяне със спрей, четка или валяк,
- Разходна норма при пръскане: 175 гр./кв.м.
- Разходна норма при работа с четка или валяк: 60-80 гр./кв.м.
- Изсъхва за около 8 часа.
8. Нанасяне на втора ръка воден бял екстериорен лак JJT688х серия или
пигментирана  водна  екстериорна  боя  по  RAL,  NCS  или друга
тинтометрична система /препоръчително/.
-  За  добра  устойчивост  на  външните  атмосферни условия  минималното
количество лак нанесено върху повърхността не трябва да е по- малко от
200-250 гр./кв.м. 
9. Твърдостта се получава 72 часа след последната ръка.

Разходна норма:  Импрегнатор - 100-120 гр. / 1 кв.м. (за 1 ръка )
Изолант - 120-150 гр. / 1 кв.м. (за 1 ръка )
Грунд  - 200-250 гр. / 1 кв.м. (за 2 ръце )
Лак  - 200-250 гр. / 1 кв.м. (за 2 ръце)

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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