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Műszaki adatlap 

TZ42XX/00 Színtelen poliuretán fedőlakk 

Fényesség: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 

Felhasználási terület: lakás tartozékok, ajtók, profilok esztergált alkatrészek 

Felhordási lehetőség hagyományos és airless szórópisztoly 

Keverési eljárás: 

A komponens: 

B komponens (edző): 

hígító: 

térfogat szerint (l) 

100 

50 

súly szerint (kg) 

TZ42XX/00: 100 

TH0805/00: 50 

DT1150/00: 10-30  15-40 

Technikai adatok: 

Szárazanyag tartalom (%): 48 ± 2 

Fajsúly (kg/l): 0,968 ± 0,030 

Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec): A komponens: 45 ± 5 

A + B:  20 ± 3 

Felület előkészítése: 

Poliuretán vagy poliészter alapozóval. 

Általános jellemzők: 

Fazékidő: 3 óra 

Felhordott mennyiség (g/m
2
): min. 80 - max. 200 

Száradási idő (100 g/m
2
/20°C): 10-50 gloss 60-90 gloss 

10-15 perc 15 perc 

40 perc 

porszáraz:  

érintés száraz: 

rakásolható: 

30-40 perc 

6 óra  12 óra 

Forszírozott szárítás (100 g/m
2
): előszárítás:   15 perc 15 perc 

80 perc 50°C-os meleg levegő: 60 perc 

hűtés:    15 perc 15 perc 

Szavatossági idő (hónap) 36 

Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, 

használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az 

esetleges leülepedést. 

TZ42XX/00 egy rendkívül sokoldalú matt fedőlakk, ami bármilyen szórástechnikával 

felvihető, beleértve az airmix, airless, oszcillációs szórópisztoly és rögzített szórópisztoly 

profilokhoz. Vízszintesen és függőlegesen is felhordható. Magas szárazanyag tartalma miatt 

jobb a hagyományos szárítás. Forszírozott szárítás esetén kevésbé alkalmas a nagyon rövid 

szárító alagút, mivel legalább 2 órán keresztül kell a felületet szárítani.  

A TZ42XX/00 mindig egyenletesen matt, sima, kemény felületet ad. 
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Különleges útmutató: 

Az egyenletes fényességű felülethez rendkívül fontos, hogy az „A” komponenst mindig 

alaposan keverjük fel, ehhez spatula használatát javasoljuk. A felület halvány színezéséhez 

használjon XC1900/XX színező pácot. 

Nyáron vagy trópusi körülmények között használjon 30-50% DT1146/00 lassan száradó 

hígítót. 

Alternatív edzők: 

 50 % TH0711/00 – növeli a nedvesíthetőséget, magasabb keménység.

 50 % TH0755/00– kitűnő nedvesíthetőség még forró időjárás esetén is, lassabb száradás.




