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HARDLUX HAMMERSCHLAG EFEKT LAK

VRSTA IZDELKA HARDLUX HAMMERSCHLAG efekt  lak  je  hitro  sušeči  protikorozijski  dekorativni
premaz  za  kovino  in  les  izdelan  na  osnovi  modificiranega  alkidnega  veziva,
organskih/anorganskih  pigmentov  in  silikonskih  dodatkov.  Odlikujejo  ga  izredne
mehanske lastnosti, odpornost na vremenske vplive, olja in blage kemikalije.

ASORTIMENT 12 nians po HARDLUX barvni karti.

RAZREDČILO HARDLUX hammerschlag razredčilo

VIDEZ PREMAZA Sijajni, s “hammerschlag” efektom

SUŠENJE - na dotik: 30 min (T = +20 °C, rel. vl. = 65 % in dobri ventilacija)
- popolnoma suh po 9 urah

MEDPREMAZNI
INTERVAL

Sledeči sloj se lahko nanese v intervalu 30 minut do 8 ur ali po 6 tednih.

VSEBINA SUHE SNOVI 56±3 % (utežno)
49±3 % (volumsko) 

VISKOZNOST 55 - 85 s (DIN 6, 20 °C), HRN EN ISO 2431:2012

IZDATNOST Pri uporabi čopiča: 4-5 m2/l v enem sloju

PAKIRANJE 0,75 l

GOSTOTA 0,9-1,15 kg/l, (HRN EN ISO 2811-1:2016)

HOS VREDNOST HOS: A(i) 500 g/l; maks: 499 g/l

PODROČJE UPORABE Uporablja se kot  antikorozijski  in dekorativni  premaz za vse vrste  kovin ter  za
dekoracijo lesnih površin. 

Uporaba na kovinah: lahko ga uporabljamo kot enoslojni premaz, direktno na
kovino, vendar pa lahko trajnost zaščite bistveno povečamo (posebno na barvnih
kovinah) z nanosom enega sloja KEMODUR S univerzalne hitro sušeče temeljne
barve za kovine, nato pa enega sloja HARDLUX HAMMERSCHLAG efekt laka. Pri
nanašanju z brizganjem lahko HARDLUX HAMMERSCHLAG efekt lak nanesemo
že 30 min. po nanosu KEMODURA S. Vse sloje laka je potrebno nanesti v 8 urah.
Uporaba na lesnih površinah: za doseganje najboljšega efekta je priporočljivo
lesno površino  (posebno mehak les)  prej  premazati  z  enim slojem KEMOCEL
temelja za suho brušenje ter ga po 30 min. prebrusiti, odprašiti in zaščititi s slojem
HARDLUX HAMMERSCHLAG efekt laka.

NAČIN NANOSA Na  čvrsto,  suho  in  čisto  površino,  prebrušeno  z  grobim  brusnim  papirjem  ga
nanašamo s čopičem/valjčkom (razredčen z 10-15 % HARDLUX hammerschlag
razredčila)  ali  z  brizganjem  (razredčen  s  30-35  %  HARDLUX  hammerschlag
razredčila),  v  nekaj  tanjših  slojih,  posebej  na  navpičnih  površinah,  s  tem  da
upoštevamo omejitve pri prebrizgavanju. Zaželeno je, da je debelina suhega filma
okoli 100 mikrometrov. Barvo je potrebno temeljito mešati pred in med uporabo!
Preveriti pokritost kotov in robov (poradi omejitve pri prebrizgavanju).

OPOZORILO Za razredčevanje barve in čiščenje uporabljati izključno HARDLUX hammerschlag

 Proizvajalec si pridržuje pravico do eventualnih kasnejših sprememb. Za vse nadaljnje informacije se obrnite na našo tehnično službo! Tehnični podatki se
dajejo z namenom, da bi dosegli optimalne rezultate pri delu s proizvodi tvrdke CHROMOS-SVJETLOST brez obveznosti s strani proizvajalca.

Sistem kakovosti kvalitete in varstva okolja je potrjen s strani TUV Hrvaška;
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razredčilo!

SKLADIŠČENJE Skladiščiti v suhih in zračnih prostorih, izven neposrednega dosega sončnih žarkov,
pri temperaturi od +5 do +25°C.

ROK VELJAVNOSTI 2 leti, v originalno zaprti embalaži
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