Technický list

BADLAK
Bohus Badlak
Lodní lak na dřevo
Popis výrobku:
Typ: urethan alkydový lak lesklý
Flügger Badlak je speciální lak na dřevo v exteriéru poskytující lesklý, robustní povrch, který je odolný povětrnostním
podmínkám a slané vodě. Výpary z laku mohou být pro citlivé jedince nepříjemné. Při normálních klimatických podmínkách
zápach pozvolna mizí. Zajistěte dokonalou ventilaci prostor. V případě citlivosti na zápach zvolte pro nátěry v interiéru vodou
ředitelný lak Flügger, kde se tento problém nevyskytuje.
Aplikace výrobku:
Vhodný k ošetření nových nebo vybroušených dřevěných výrobků v interiéru a v exteriéru.
Ošetřovaný podklad musí být čistý, proschlý, soudržný a vhodný k nátěru. Musí být absolutně bez prachu, mastnoty, vosku,
polišů a zbytků mýdel. V případě broušení povrchu je nutné dokonale odstranit všechny zbytky vosku, poliše, mastnoty a
původní nátěry. Před lakováním povrch a okolí dokonale přetřete lehce vlhkým hadrem přípravkem Flügger Trerens.
Před použitím a v průběhu aplikace dokonale promíchejte! Aplikujte štětcem. Nanášejte na jednotlivá prkna ve směru let
dřeva. Pro první vrstvu v interiéru použijte lak naředěný 25% White spirit. V exteriéru proveďte ošetření povrchu
impregnačním nátěrem Flügger 96/97 Grundolie. Aplikujte min. tři rovnoměrné vrstvy neředěného laku.
Technická data:
Hustota:
Stupeň lesku:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20°C, 60% RH:

Ředění:
Čištění:
Skladování:

0,9 kg / ltr.
90 lesk
53 % váhy, 43 % objemu
cca 12 m2 / ltr. v závislosti na podkladu
Min. +5 °C, maximální relativní vlhkost 80%
na dotek
4 hod. v závislosti síle vrstvy
další nátěr
po 8 hod.
plně vyzrálý
po několika dnech
White spirit
White spirit a následně v mýdlové vodě. Zaschlý přípravek lze odstranit mechanicky.
V uzavřených originálních nádobách, v suchu, při teplotě 5-25 °C. Chránit před mrazem
a vysokými teplotami!

LIKVIDACE ODPADU - Výrobek nesmí proniknout do kanalizace, vodních toků nebo do půdy, kde by mohl znečistit spodní
vodu. Odpady, včetně prázdných obalů musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU! Kód odpadu: zbytky tekuté barvy N – 08 01 11;zbytky tuhé barvy N – 08 01 11;obal N – 15 01 10
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE – Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit při práci! Při práci použít
ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. Více informací naleznete v Bezpečnostním listě výrobku.
V souladu se směrnicí o nebezpečných látkách 88/379/EEC a zákona č. 157/1998 Sb. je výrobek označován jako Hořlavý.
Obsahuje: Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy. R - věty: 10 – Hořlavý; 66 – Opakovaná expozice může způsobit
vysušení a popraskání pokožky; S - věty: 23 - Nevdechujte výpary; 24 – Vyvarujte se kontaktu s kůží; 51 - Používejte
v dobře větraných prostorách; 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal; 2 - Uchovávejte
mimo dosah dětí.
Obsahuje Cobaltcarboxylate and 2-Butanonoxime, může působit alergické reakce. Hadry nasycené produktem jsou
samovznětlivé. Zajistěte jejich bezpečnou likvidaci.
Limitní hodnota VOC (Kat. A/e): 500 g/l (2007), hodnota VOC v produktu: max. 500 g/l

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s
volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Výrobky
obsahující fungicidy se obecně nedoporučují pro použití v obytných místnostech. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které
bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků. Ujistěte se o aktuálnosti dokumentu.
Výrobce:
Distributor v ČR:
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