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GOYLAKE A-316-2
LAKIER POLIURETANOWY BIAŁY PÓŁMAT

OPIS PRODUKTU
Biały poliuretanowy lakier nawierzchniowy, odznaczający się doskonałą pigmentowalnością i odpornością na
żółknięcie. Schnięcie zachodzi po zmieszaniu z utwardzaczem C-316 w stosunku 2:1 (objętościowo).

OGÓLNE WŁASNOŚCI
- Nakładanie pistoletem (bez powietrza, w mieszance z powietrzem i aerograficznie).
- Doskonała pigmentowalność i siła kryjąca
- Wyróżnia się neutralnym białym odcieniem (zachowuje go po przemalowaniu tym samym lakierem).
- Dobra przyczepność do różnych typów podkładów.
- Przyjemny i jedwabisty w dotyku.
- Świetny wygląd i jednorodna matowość wymalowań o niskiej połyskliwości.
- Dobra odporność na tarcie i zarysowanie.
- Dobra odporność na żółknięcie.

DANE FIZYCZNE (w 20ºC)

- Lepkość kubkiem Forda (nº 4): ................................................................
- Ciężar: ......................................................................................................
- Cz. stałe %:...............................................................................................
- Wygląd w pojemniku: ..............................................................................
- Wygląd wyschniętej powłoki: ..................................................................
- Składowanie: ............................................................................................

PU.LB.03.01-20
tiksotropia

1,23÷1,45 gr/cm3
65÷75%

Ciecz stała
Biała

12 m-cy

PU.KA.03
11"

0,96÷0,98 gr/cm3
26÷28%

Postać ciekła
—

6 m-cy

WŁASNOŚCI MIESZANKI:
- Stosunek składników:...............................................................................
- Lepkość: ...................................................................................................
- Żywotność w +20ºC: ................................................................................

GOYLAKE A-316-2 / C-316  2/1
objętościowo
20÷25 min
4÷5 godz.

CZAS SCHNIĘCIA (100 gr/m2 )
- Pyłosuchość: .............................................................................................
- Na dotyk: ..................................................................................................
- Sładowanie: ..............................................................................................

6 min
13 min
po 3÷4 godz.

SPOSOBY NANOSZENIA

- Aerograficznie, w mieszance z powietrzem i bez: ...................................
- Natrysk elektrostatyczny: .........................................................................

Lepkość
robocza

18÷22 min
14÷16 min

Rozcieńczal-
nik

TP100

%
rozcieńczalni-

ka
0÷20%
10÷30%

SZCZEGÓŁY NANOSZENIA
- Podłoże: ....................................................................................................

- Przygotowanie podłoża: ...........................................................................
- Rekomendowana ilość:.............................................................................

Różne typy fornirów, drewna, MDF itp.,
uprzednio zaizolowane i obrobione ściernie
Usunąć resztki po czyszczeniu papierem
ściernym P360÷P400
1÷2 warstwy po 120÷140 gr/m2.
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UWAGI:
Wymieszać lakier i mieszankę przed użyciem. Produkt zalecany dla wykończeń wszystkich białych powierzchni (drzwi
kuchni/łazienki, drzwi, ogół mebli) ze względu na właściwą tiksotropię i siłę kryjącą (zwłaszcza na krawędziach). Wyróżnia się
dobrą odpornością na żółknięcie, a także dobrą równowagą między kryciem, pigmentacją, białością, tiksotropią, gładkością i
jedwabistością. Jest to pierwszorzędnej jakości lakier nawierzchniowy za odpowiednią cenę. Posiada neutralny odcień (błękitnawy),
co wzmacnia wrażenie bieli.


