
Технология
за лакиране с водни външни продукти „Milesi”

1. Импрегниране на материала с бял воден импрегнатор XWT412.
- XWT412 е  полупрозрачен бял воден импрегнатор с отлична УВ защита,
което запазва белотата дълготрайно,
- 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. Грундиране с воден безцветен грунд за външна употреба  XBC100
- Разработен по нано технология,
- Позволява на дървото да диша, като контролира и регулира абсорбацията
на остатъчната влажност,
- Готов за употреба, не се препоръчва разреждане с вода,
- С нисък вискозитет за дъбоко проникване в дървесината,
- Подходящ за нанасяне с потапяне и обливане,
- Нанася се посредством спрей, четка, валяк, потапяне или обливане 
- Не се препоръчва работа с продукта при температура под 10 градуса С,
- Разходна норма при пръскане, потапяне или обливане- 120- 180 гр./кв.м.
- Разходна норма при нанасяне с четка или валяк- 60- 100 гр./кв.м.
- Изсъхва за около 4 часа.
3. Междинно шлайфане след 4 часа с шкурка № 280 - 320.   
4. Лакиране с воден екстериорен лак XGC83xx серия или XGC6077
- XGC83xx серия е воден лак за външни условия с гланцност 15, 30 и 60%,
- XGC6077  е  воден лак за външни условия пълен мат 3% гланц, който
запазва естествения вид на дървесината,
- Прозрачни, тиксотропни,
-  Разработени са на основата на нано технология, позволяват на дървото да
диша,  като  контролират  и  регулират  абсорбацията  на  остатъчната
влажност,
- Разреждане с вода до 5 %,
- Препоръчва се нанасяне със спрей, но може и с четка или валяк,
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- Не се препоръчва работа с продукта при температура под 10 градуса С,
- Разходна норма при пръскане- 175 гр./кв.м.
- Разходна норма при нанасяне с четка или валяк- 80- 100 гр./кв.м.
- Изсъхва за 8 часа.
5. Лакиране на втора ръка лак XGC83xx серия или XGC6077.
- За  добра  устойчивост  на  външните  атмосферни условия  минималното
количество лак нанесено върху повърхността не трябва да е по- малко от
300 гр./кв.м. 
6. Твърдостта се получава след 24 часа.

Разходна норма:  Импрегнатор - 40-120 гр. / 1 кв.м. (за 1 ръка )
Грунд  - 60-120 гр. / 1 кв.м. (за 1 ръка )
Лак  - 250-300 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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