Technisch Merkblad n°

0658-NL

LECHSYS

LS127 (29127)
SYNTOLACK HS PENN

1000 ml +
0-10 ml

Aantal lagen: 2

Drogen bij 20° C:
Hanteerbaar: 8-10 h
Doorgehard: 6-7 dagen

OMSCHRIJVING
HS hoogglans synthetische topcoat gebaseerd op luchtdroging.

Gebruik
Geschikt voor hoge kwaliteit voor interieur en exterieur,decoratieve en bescherming voor op hout en metaal.
Gebouwen: deuren en ramen, rolluiken, balustrades, radiant surfaces
Inrichting: meubels, wanden en plafonds
Industrieel onderhoud: binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN







Eenvoudig aan te brengen
Uitstekende glans
Uitstekende hardheid
Goede vloeiing
Hoge kleurstabiliteit
Low VOC

VOORBEREIDING ONDERGROND
Staal: breng LS101 (29101) SYNTOPRIMER ZINC aan.
Kaal hout: impregneer het hout met een geschikt impregneermiddel of LS132 (29132) TECNOGRIP GLOSS
verdund tot 100% en eventueel een geschikte filler.
Oude laklagen: verwijder losse oude verf, goed schuren en waar nodig plamuur aanbrengen. Breng een
geschikte primer filler aan.

AANBRENGEN
Met de kwast of roller in 1 laag.

Mengverhouding voor de kwast en kortharige roller :
LS127 SYNTOLACK HS PENN (gemaakt van binder 29127)
00570 SYNTEX SP THINNER

gewicht
1000 g
0-10 g

Aantal lagen: 1+1 met 24 uur tussen de lagen bij 20°C
Aanbevolen laagdikte: 50-60 µ
Theoretische dekking: 20 m² for 1 ltr mengsel bij 30 µ (1 laag)
VOC: ≤ 300 g/l
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volume
1000 ml
0-10 ml

DIR 2004/42/CE : Interieur/exterieur verf voor gebouwen, hout, metaal of plastic EU limiet voor deze producten (cat. d/BS): 300 g/l (2010) van VOC product klaar voor gebruik.
Dit product bevat klaar voor gebruik maximaal 300 g/l VOC

DROOGTIJD
DROGEN BIJ 20 °C
Handelbaar: 8-10 uur
Doordroging: 6-7 dagen

OPMERKING
Om de weersbestendigheid, droging, hechting en hardheid, al na 24 uur te verhogen, bevelen we aan 10%
van 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER toe te voegen.
Gebruik het mengsel binnen 4-6 uur bij 20°C.
Het aangemaakte product heeft een VOC gehalte hoger dan de limiet van 300 g/l.
In LS127 (29127) SYNTOLACK HS PENN is het aan te bevelen 2% van het droogmiddel 29428 LECHSYS
HS BRUSH SICCATIVE toe te voegen.
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De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van
Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen
garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal
en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR
GEKWALIFICEERD PERSONEEL
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