Cetol Clearcoat HB
Bezfarebný prípravok s matným leskom určený na
údržbu pre vonkajšie stavebné drevo s dvojzložkovými svetelnými stabilizátormi
(zdokonalená odolnosť voči UV ), založený na alkydovej živici.

Všeobecné
Hlavné vlastnosti

Použitie

Aplikačné informácie
Aplikačná teplota
Applikačné metódy
Riedenie
Čistenie náradia
Praktické pokrytie
Schnutie pri 20°C a 65% R.V.

Vlastnosti
Hustota
Stupeň lesku
Doba skladovania

Doplnkové informácie
Balenie
Odtieň

Bezfarebný so zdokonalenou odolnosťou voči UV-žiareniu
Dosahuje trvácnosť tradičného systému Cetol Novatech.
Bezfarebný, farba počiatočnej ochrannej vrstvy netmavne.
Ako doplnková konečná vrstva na bezfarebné (UV-ochrana)
drevené konzervačné prísady, na nestabilné konštrukcie ako
altánky, fasádové nátery, záhradné drevené oplotenia,…Na
obnovu, ako údržbový systém na neporušené, dostatočne
pigmentované – Cetol Novatech – nátery.

Teplota: 5 – 30°C
Pod 10°C nastáva spomalenie schnutia.
Relatívna vlhkosť: max. 85 %
Štetcom
Cetol Clearcoat HB je pripravený na použitie, nemusí byť riedený.
Pred použitím dobre miešaný.
Okamžite očistite štetce a ostetné náradie po použití bielim liehom.
10 – 12 m²/l (na vrstvu)
Rozsah pokrytia veľmi závisí od typu dreva a charakteru substrátu,
ktorý má byť reparovaný.
Dust-free: po 3 – 5 h
Prekryteľnosť : po ±16 h

± 0,98 kg/dm³
Matný lesk, 30 – 40 GU/60°
V originálnom, nepoškodenom balení minimálne 2 roky
Udržujte na chladnom a nemrazivom mieste.

1 l a 2,5 l
Bezfarebný
Poznámka: konečný odtieň závisí od farby systému Cetol na
ktorom je Cetol Clearcoat HB aplikovaný.

Cetol Clearcoat HB
Systémy

Kvalita dreva
Obsah vlhkosti v dreve nesmie presahovať 15 %.
Nový, nestabilný tesársky produkt
Ak ja nevyhnutná výnimočná ochrana proti modrým škvrnám a
hnilobe dreva, aplikovať predbežnú vrstvu Cetol BL Aktiva.
Potom aplikovať kompletný systém Cetol Novatech-system.
Natrieť dodatočnú vrstvu Cetol Clearcoat HB (max. 12 m²/l).
Je odporúčané obmedziť interval medzi rôznymi vrstvami (< 1
mesiac).
Údržba
Iba na neporušené, dostatočne pigmentované Cetol Novatechnátery.
Každé 2 roky, v závislosti od podmienok substrátu, reparovaná
tesárska práca by mala byť dobre očistená a obrúsená.
Reparovať možné defekty a prekryť celý povrch pípravkom
Clearcoat HB.

Poznámka

Je odporúčané prekryť zvislé časti plastickou alebo hlinikovou
fóliou, aby sa zabránilo odfarbeniu dreva vápnom alebo
cementom.

Zdravotné a bezpečnostné informácie
Bod vzplanutia (DIN 53213)
> 62°C.
Prosím prejdite na listinu bezpečnostných informácií pre doplnkové údaje.

The present leaflet cancels and replaces any previous issue.
Akzo Nobel Decorative Coatings - Export Department, B-1800 Vilvoorde

02/2006

