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CETOL FILTER 7
Priehľadný matný záverečný náter pre exteriéry
VLASTNOSTI:
Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu, takže zostáva pružný a stálofarebný
Veľmi dobrá absorpcia UV žiarenia zabezpečuje optimálnu ochranu dreva
Odolný voči vplyvom počasia
Vysoká priehľadnosť zabezpečuje výbornú viditeľnosť štruktúry dreva
Mikroporózny
Vodu odpudzujúci
Nezachytáva špinu
Jednoduchá údržba
Veľmi jednoduchá aplikácia
POUŽITIE:
Ochrana a dekorácia tvrdých a mäkkých exteriérových driev
Podmienky nanášania
Teplota:
medzi 5 –35 °C, Pri teplote
pod 10° C sa proces
schnutia spomalí
Metódy nanášania:
Metóda:

Štetcom, pripravený na použitie po dôkladnom premiešaní

White spirit
Čistenie nástrojov
Odporúčaná hrúbka Suchá: približne 18µm na náter
vrstvy
mokrá: približne 55µm na náter
Cetol HLS systém by mal mať minimálnu suchú hrúbku filmu 40 µm
Výdatnosť

16 m2/L
Výdatnosť do veľkej miery závisí od povrchu dreva, ošetrenia povrchu, metódy
aplikácie a podmienok počas aplikácie

Čas schnutia pri
20°C/65% rel. vlhk.
Vzduchu.:

Bezprašný: približne 3-4
hod.
Znovu natierateľný po
približne 16 hod.

Bezpečnostné predpisy:
Bod vznietenia:
40° C (DIN 53213),
nevznetlivý
ADR/VLG kódy
žiadne
Pri požívaní tohoto produktu sa musia dodržiavať nariadenia týkajúce sa bezpečnostných, hygienických
predpisov a predpisov týkajúcich sa zaobchádzania s odpadom platné v rámci krajiny, kde je používaný.
VLASTNOSTI
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Lesk:
Viskozita
balenia:
Hustota:
Obsah sušiny
Roztieranie
Balenie
Trvanlivosť
Farebná škála

Životnosť
Skladovanie
Špecifikácie

Matný
0,12 Pa.s/23° C
Približne 0,90 kg/dm3
42% podľa váhy = 33% podľa objemu
Dobré, zabezpečuje maximálne jednotnú hrúbku vrstvy
0,75 a 5 L
Veľmi dobrá (3-4 roky). Do veľkej miery však závisí od typu dreva, jeho použitia a metódy
nanášania Cetolu Filter 7
8 priehľadných farieb
006 svetlý dub, 009 tmavý dub, 010 orech, 045 mahagón, 048 ružové drevo, 077 jedľa, 085
teka
Všetky farby môžu byť namiešané v akomkoľvek pomere, výsledná farba do istej miery závisí
od dreva
V neotvorených baleniach minimálne 12 mesiacov
V suchom a chladnom prostredí
Kvalita dreva
Drevené rámy okien v exteriéroch, okná a dvere. Kvalita dreva by mala zodpovedať bežnému
štandardu pre tieto výrobky.
Nové drevo
Ošetriť drevo so Sikkens Wood Preservative T. Naniesť základný náter Cetol HLS vo vybranej
farbe. Kde je to potrebné použiť zafarbený tmel. Naniesť 2 záverečné nátery Cetolu Filter 7.
Čas medzi nanášaním týchto dvoch vrstiev nesmie byť väčší ako 5 mesiacov.
Údržba
V závislosti na kvalite záverečného náteru, očistiť a opieskovať. Opraviť všetky chyby povrchu
a naniesť náter Cetol Filter 7
Priehľadnosť
Aby sa zachovala priehľadnosť Cetol Filter 7 aj počas dlhšej doby, odporúča sa pre opätovné
pretieranie používať svetlejšie farby ako napríklad 077 a 006

Systémy

Údržba
Priehľadnosť
Ďalšie informácie
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Nanášať základný náter Cetolu HLS vo vybranej farbe. Kde je to potrebné,
vytmeliť tmelom. Naniesť dva nátery Cetolu Filter 7. Pre dosiahnutie
najlepších výsledkov je potrebné udržiavať čo najkratšie intervaly medzi
nanášaním týchto dvoch náterov. Tento čas by nemal presiahnuť 1 mesiac
Každých 1,5, alebo dva roky, v závislosti na vlastnostiach záverečného náteru,
očistiť, odmastiť a opieskovať. Opraviť chyby s Cetolom Filter 7 správnej
farby a naniesť ešte jeden náter Cetolu Filter 7
Na to aby sa dodržala priehľadnosť náteru aj počas dlhšej doby, odporúča sa
používať na údržbu svetlé farby napríklad 077 a 006
Pokrývanie vodorovných povrchov:
Počas stavby sa odporúča pokryť už natreté vodorovné povrchy plastikovou,
alebo hliníkovou fóliou, aby sa zabránilo zašpineniu maltou a cementom.
Trvanlivosť opálových a pop farieb
Farby 013, 014, 023, 046 a 090 sú menej trvanlivé. Trvanlivosť medzi 1 až 1,5
roka.

