Solo 30
Lakier uniwersalny
Solo 30 to uretanowo-alkidowy półmatowy bezbarwny lakier odporny na światło. Jest on przeznaczony do powierzchni drewnianych, nie blaknie w związku
z czym można go stosować na zewnątrz na drzwi, panele, progi itp. Produkt został specjalnie zaprojektowany do surowych warunków, takich jak drewniane
elementy łodzi. Solo 30 może być stosowany również na beton oraz parkiet. Może być również stosowany do lakierowania dobrze oczyszczonego
linoleum. Lakier jest jednocześnie twardy i elastyczny.
Solo 30 jest produkowany w Szwecji.
Przygotowanie podłoża
 Zawsze zacznij pracę od przeczytania instrukcji na etykiecie. Ważne jest, aby być dokładnym od samego początku. Należy używać właściwych narzędzi
i dokładnie przygotować podłoże, jest to podstawa osiągnięcia zadawalających rezultatów. Wymieszaj dokładnie lakier przed rozpoczęciem malowania.
 Temperatura powietrza i malowanej powierzchni jest również istotne dla ostatecznego efektu. Nie malować w temperaturze poniżej +5ºC.
 Powierzchnia musi być czysta, sucha i jednolita. Zamieść lub zeskrobać luźne fragmenty farby/lakieru. Zmatowić i umyć uprzednio malowane
powierzchnie właściwym środkiem i spłukać wodą. Kiedy lakierujemy beton podłoże musi być twarde/jednolite.
 Gruntowanie nowego betonu za pomocą Solo rozcieńczonego 50% z białym spirytusem. Gruntowanie nowych, uprzednio nie lakierowanych
drewnianych podłóg za pomocą Solo rozcieńczonego 20% z białym spirytusem.
Aplikacja
 Produkt jest gotowy do użycia. Nakładać za pomocą wałka lub pędzla do lakieru. Po delikatnym rozcieńczeniu, może być nakładany za pomocą
natrysku.
 Zalecamy nakładać minimum 2 warstwy w przeciwnym razie lakier może zacząć żółknąć.
 Aby zminimalizować ryzyko podnoszenia się „włókien” drewna powierzchnię należy wytrzeć szmatką namoczoną w ciepłej wodzie. Po wyschnięciu
przetrzeć powierzchnię papierem ściernym o gradacji 180-240 i dokładnie oczyścić przed pierwszą warstwą lakieru Soli.
Po malowaniu
 Wytrzyj dokładnie narzędzia przed umyciem ich w białym spirytusie. Zamknij dokładnie puszkę po użyciu i trzymaj z dala od dzieci. Odpady ciekłe nie
można wylać do zlewu, ale należy składować zgodnie z lokalnym prawe w punktach zbiorczych. Chroń środowisko – tak jak my.
Konserwacja
 Użyj wilgotną gąbkę do czyszczenia powierzchni (można dodać niewielką ilość łagodnego płynu czyszczącego). Silne detergenty zawierają alkohol lub
inne silne alkaliczne roztwory, które mogą zniszczyć powierzchnię.
Dane techniczne
Użycie
Żywica
Połysk
VOC
Czyszczenie narzędzi
Rozcieńczalnik/Rozpuszczalnik
Czas schnięcia
(zależy od temperatury
powietrza/powierzchni)

Wewnątrz/Zewnątrz
Uretanowo-alkidowa
30 (pół-połysk)
(Car. A/a): 500 g/l (2010)
Biały spirytus/Nafta
Biały spirytus/Nafta
Sucha w dotyku 4 – 6 godzin
Kolejna warstwa 12-24 godzin
Całkowite wyschnięcie 48 godzin

Zmywalność
Klasa palności
Klasa zmywalności
Czas przechowywania
Temperatura powietrza powierzchni
w trakcie malowania
Wydajność
Nakładanie
Opakowania

>10 000 cykli
2b
Klasa 1 zgodnie z DIN 13300
2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
Minimum +5ºC
6 – 10 m2/L
Pędzel, wałek lub natryskowo (po
rozcieńczeniu)
0.9 L, 2.7 L

Powyższe dane są obowiązujące dla białej/niezmodyfikowanej farby. Po modyfikacji dane techniczne mogą się różnić.

Informacje zamieszczone w karcie technicznej bazują na badaniach laboratoryjnych i praktycznym
doświadczeniu. Warunki w których produkt jest stosowany są poza naszą kontrolą, możemy gwarantować
jedynie jakość samego produktu. Efekt końcowy zależy od przygotowania podłoża, temperatury,
wilgotności, wykonania itp.
Proszę sprawdzić naszą stronę internetową, aby upewnić się, że karta techniczna produktu jest
obowiązująca.
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