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Lac poliuretanic (o componentă) transparent sau colorat, pe bază 
de solvenţi, pentru suprafeţe din lemn interioare şi exterioare. Are 
proprietăţi excelente de aplicare, luciu puternic, cât şi o foarte bună 
elasticitate şi duritate. Răşinile poliuretanice conferă o durabilitate 
excelentă chiar şi atunci când lacul este expus la condiţii atmosferice 
nefavorabile, în timp ce filtrele ultraviolete protejează lemnul de 
efectele dăunătoarele ale luminii soarelui.

     •   Lac de lemn poliuretanic
     •  Cu filtre UV pentru a proteja lemnul de efectele nocive ale
         razelor solare

CULORI
Disponibil incolor lucios, satin , mat şi în 11 culori cu aspect lucios.

AMBALARE

Lucios incolor 180 mL 750 mL 2.5L

Satin şi mat incolor 750 mL 2.5L

Culorile 180 mL 750 mL

ACOPERIRE
12 - 16 m2/L per strat pe suprafeţe pregatite corespunzator.

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
Valorile limitã ale conţinutului maxim de COV acceptate de UE (Di-
rectiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/e ”lacuri pen-
tru finisare interioară/exterioară şi pentru acoperirea petelor de pe 
lemn, inclusiv petele opace”, tip SB): 400 g/l. Acest produs conţine 
maxim 399 g/l VOCs (produsul gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafetele trebuie sa fie netede, curate şi uscate, fără urme de gră-
simi sau de răşini şi şmirgheluite. Pe suprafeţe  noi din lemn se aplică 
conservant Diaxyl décor.

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi 
cu trafaletul sau pensula diluat până la 5% cu diluant pentru pensula 
T 300 sau pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu Diluant 
Pentru PistolT 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C 
și / sau umiditate relativă peste 80%.
Este uscat după 3-4 ore și poate fi reaplicat dupã 20-24 ore. Timpul 
de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și tem-
peratură).
Role curate, perii, pete de podea, etc. se şterg  cu diluant pentru pen-
sula T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizaţi Diluant 
Pentru Pistol T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25ο C)

Densitate 0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

Luciu Gloss:  > 90 units @ 60ο (ISO 2813)
Satin:  20 - 40 units @ 60ο  (ISO 2813)
Mat:  < 15 units @ 60ο (ISO 2813)

DEPOZITARE
Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, 
uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a 
soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE
Citiţi eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe 
instrucţiuni-precauţii consultaţi Fişa Tehnică a produ-
sului.
                              
Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.

Lussolac
Lac de lemn pe bază de solvent


