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FURNICOAT

bútorlakk és festék
• Egyszerű használat
különböző felületeken
• Kimagasló mechanikai és
kémiai ellenállás
• Kiemeli, melegíti a fa
természetes színét
• Tartós felületvédelem
bútorokon

Bútorok, székek, asztalok, polcok, faajtók,
szekrények és egyéb nyers vagy pácolt
fafelületek professzionális bevonata.
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Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu

FURNICOAT
bútorlakk és festék
T E R M É K I S M E R T E T Ő

TERMÉK TÍPUSA:
Egykomponensű vizesbázisú professzionális
akrilát lakk és fedőfesték, a bútor és faipar számára. Nagy keménységű bevonatot ad. Egyszerű
használatának köszönhetően lakossági felhasználásra is kiválóan lakalmas.
MŰSZAKI ADATOK:
Viszkozitás: 100” ± 3 DIN 53211 6 mm, 20 ºC
Sűrűség 1,0 g/cm3-1,28g/cm3
Szárazanyag tartalom:
Lakk: 45+-3 m % , fedőfesték 65+-3 m%
Elméleti kiadósság Kb. 12 m² /l, 40 µm száraz
film rétegvastagságnál
Átvonhatóság: 20 ºC-on Kb. 60 perc elteltével
Keménység: 114 s (könig), végleges keménységét 1 hét után éri el.
• Tartós felületvédelem bútorokon
• Kimagasló mechanikai és kémiai ellenállás
• Magas felületi keménység és rugalmasság
• Egyszerű használat különböző felületeken
• Szobahőmérsékleten szárad

VTSZ: 3208109000
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
Bútorok, székek, asztalok, polcok, faajtók, szekrények
és egyéb igénybevételnek kitett nyers vagy pácolt fafelületek professzionális festéke. Gyorsan száradó,
UV álló, kiváló tartós bevonatot biztosít, kiemelten
nagy keménységű, színtelen lakk és fedő festék. Szépen ecsetelhető. Lakkja gyönyörűen felmelegíti a fa
természetes színeit, kiemeli szép erezetét.
Kémiai és mechanikai tulajdonságai 5%-8%
Furnicoat „B” komponens hozzáadásával fokozhatók, és kültéri használatra is alkalmassá teszi.
A bekevert festéket 24 órán belül kell felhasználni. A bekevert festék maradékát 1K bútorfestékként lehet újra felhasználni, vagy újabb 5% B
komponens hozzáadásával reaktiválni.
FURNICOAT B KOMPONENS:
növeli a víz és kémiai ellenállóságát, karcállóságát.
FELHASZNÁLÁSRA IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET:
15-35 ºC
A szerszámok tisztítására csapvizet kell használni.

VÁLASZTÉK:
Transzparens fényes lakk, soft matt lakk, fehér,
fekete, barna, zöld színező paszta, B komponens
FELHORDÁS:
A festéket festékszóróval és ecsettel hordjuk fel
a felületre, 2 rétegben. Felújító festésre 1 réteg
is elegendő lehet, ilyenkor a fáig csiszolt részeket festjük csak elő egyszer, majd átvonjuk az
egészet.
Hígíthatóság: szükség esetén vízzel (max 10%)

TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:
Eredeti, hibátlan edényben, 5-25 ºC-on tárolva a
gyártástól számított 3 év.
AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBEN
KERÜL FORGALOMBA:
0,75 literes • 10 literes
MEGRENDELHETŐ: Keresse viszonteladóinknál!
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