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Műszaki adatlap 

AF 74xx/00   Vízbázisú színtelen beltéri alapozó és 

fedőlakk 

Fényesség: 5, 10, 20, 30, 40 

Felhasználási terület: Ajtók 

Felhordási lehetőség: Szórás: hagyományos, airmix, airless, valamint 

elektrosztatikus szórópisztoly (amennyiben a használt 

eszköz alkalmas vízbázisú termékekhez) 

Keverési arány: Felhasználás kész, amennyiben szükséges max. 5% vízzel 

hígítható 

Technikai adatok 

Szárazanyag tartalom (%): 30 ± 2 

Fajsúly (kg/l): 1,031 ± 0,030 

Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec): 

(DIN 6/20°C/sec): 

20, 30, 40        105 ± 5 

5, 10 28 ± 2 

Általános jellemzők 

Felhordott mennyiség 

(g/m
2
/20 °C 65% relatív

páratartalom mellett): 

Min. 80, max. 120 rétegenként 

Száradási idő 

(100g/m
2
 20°C 65% relatív

páratartalom mellett) 

15 perc 

25 perc 

porszáraz

érintés száraz

rakásolható   60 perc 

Szavatossági idő (hónap) 12 

AF74xx/00 egy egykomponensű vízbázisú, víztiszta beltéri alapozó és fedőlakk, kiváló 

keménységű és sima tapintású termék Alkalmazhatjuk önállóan, vagy fedőlakknak Hydroplus 

beltéri vízbázisú alapozóhoz. A különleges összetételének köszönhetően már 60 perc múlva 

rakásolható, amennyiben a felhordott mennyiség 100 g/ m
2
, a hőmérséklet

 
20°C, a relatív

páratartalom nem haladja meg a 65%-ot.  

Kémiai ellenálló képesség és karcállóság 

A vegyi anyagokkal (pl. etanol) szembeni ellenálló képessége javul és a kopásállósága nő, ha 

1% XA4080/00 térhálósítót adunk hozzá. 

Csiszolás 

Az első réteg csiszolását mindig 240–280 szemcsenagyságú papírral javasoljuk 
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Általános utasítások: 

 Ne tárolja 5 °C alatt.

 Az alkalmazás ideje alatt a felület és a helyiség hőmérséklete legalább 15°C legyen

 A bevonat használata során előfordulhat buborékosodás vagy a filmréteg

egyenetlensége, amit a magasnyomású szóró berendezés hibás tömítése, vagy a pumpa

alacsony kapacitása okozhat.

 Festékmaradék, mosóvíz, vízfüggöny stb. kezelése az aktuális szabályok szerint.

 Csatornába önteni tilos!

 Tekintettel arra, hogy nagyon széles a felhasznált anyagok skálája a faipari

felületkezelés területén, a vizes bázisú anyagokra váltás előtt kérje ki a forgalmazó

véleményét, hogy a használt eszközök alkalmasak-e a vizes bázisú anyagokkal történő

munkavégzésre. Különös tekintettel az elektrosztatikus pisztolyokra, szivattyúkra,

tömítésekre, szilikonokra, ragasztókra, csomagolóanyagokra, kittekre, és

csiszolóeszközökre stb.

 Amennyiben lehetséges a kibontott kannát használjuk fel, mert baktériumokra és

gombák a környezeti levegőben mindig előfordulnak. A lakk kellemetlen szagúvá

válik, változik a viszkozitása, penészes lesz a felülete. Ez különösen nyáron okozhat

problémát. Felhasználás után a nyitott kannákban lévő lakk élettartamának

megnövelésére keverjünk közvetlenül a kannába 0,1% - 0,5% XA4051/00 adalékot,

ami gátolja a baktériumok szaporodását, majd zárjuk le a kannát.




