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L 62 EUROTOP
1. Opis

produktu: L 62 Eurotop jest szybkoschnącym dwuskładnikowym lakierem
kwasoutwardzalnym do parkietu, podłóg drewnianych, mebli itd. Zawierający formaldehyd produkt
jest optymalnym połączeniem ekonomiczności z wysoką jakością. Należy tutaj zwrócić
szczególną uwagę na szybkie schnięcie i wyśmienite właściwości.

2. Stosowanie: materiał należy dobrze wymieszać z utwardzaczem L 62 Eurotop-Härter w stosunku
10:1 i zużyć w ciągu 8 godzin.
Zbyt duża ilość utwardzacza powoduje powstanie zbyt twardej i kruchej powłoki, podczas gdy za
mała ilość utwardzacza pociąga za sobą niedostateczne schnięcie. Do mieszania i nakładania nie
stosować metalowych narzędzi.
Schnięcie kwasoutwardzalnych lakierów zależy od ilości kwasu. Ponieważ kwasy i zasady
neutralizują się nawzajem, należy pamiętać, żeby lakier nie miał kontaktu z zasadowym
środowiskiem, np. środkami myjącymi lub alkaicznymi bejcami. Neutralizują one część kwasu z
utwardzacza, w wyniku czego lakier nie jest w stanie wystarczająco schnąć.
Lakier nakłada się w dwóch warstwach przy pomocy wałka lub specjalnej gąbki(Struxi). Lakier
można rozcieńczać przy pomocy L+V. Do mycia narzędzi można stosować L+V lub S-Reiniger.
Nie lakierować w temperaturze poniżej +150C.
Do gruntowania można zastosować Spezial-Exotengrund. W wypadku wąsko naczyniowych i
egzotycznych gatunków drewna jak też impregnowania powierzchni zaleca się stosowanie na
pierwszą warstwę L 62 z dodatkiem 10-20% rozcieńczalnika.
Po zagruntowaniu i po wyschnięciu pierwszej warstwy Eutotopu lekko zmatowić powierzchnię w
celu ścięcia włókien drewna.

3. Schnięcie: W normalnym klimacie 230C / 50% wilgotności powietrza po ok. 60 minutach. Przy
złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy
czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie yrzytkować intensywnie,
nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
4. Zużycie: w zależności od rodzaju podłoża i metody nakładania:
Warstwa nakładana wałkiem/pędzlem:

ok. 85-100 ml/m2 lub ok. 10-12m2/l

5. Składowanie: w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu
można przechowywać co najmniej 12 miesięcy.
6. Odnośniki: następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej
informacji technicznej:
-

Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych/olejowanych podłóg
Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy ( Karta charakterystyki niebezpiecznych
substancji )
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