Vodou ředitelné nátěrové hmoty

Vodou ředitelné materiály jsou většinou disperze akrylátového nebo polyuretanového pojiva ve vodě. Díky vyššímu obsahu sušiny patří k dobře plnivým materiálům. Jsou šetrné k životnímu prostředí, vyhovují současným
legislativním trendům EU omezujícím emise VOC a zároveň méně zatěžují
pracovní podmínky vo výrobě. Doporučená aplikace je stříkání, nejlépe
konvenční nebo vysokotlaké, u vybraných materiálů lze použít i polévání.
Vodou ředitelné materiály lze vysoušet za bežných dílenských podmínek
anebo lze urychlit zvýšenou teplotou a cirkulací vzduchu.
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Vrchní laky a multicoaty
Multicoaty
Jsou použitelné jako vrchní nános na všechny výše uvedené základní laky,
Uvedené laky jsou vhodné pro aplikaci jako základ i vrch (multicoat).
případně jako multicoat (multicoat = stejný lak pro základní i vrchní nános).

EM/93011-45

Ekonomický lak, určený pro aplikaci stříkáním,
vhodný na dokončování většiny povrchů.
Lesková podoba 25°G.

EM740-0025

Univerzální, dobře brusný lak, doporučený pro
světlejší dřeviny (SM, BO), velmi vhodný pro
polévání.

EM1157-0025

Široce používaný, transparentní a plnivý lak
s dobrými chemickými a mechanickými odolnostmi, vhodný i na dub. Poskytuje houževnatý a odolný povrch.

EM1093-0025

Tixotropní lak, poskytující houževnatý
a odolný povrch, vhodný pro aplikaci na svislé
plochy a hrany, vhodný i na dub.

EM1520-0025

Vysoce transparentní a velmi plnivý lak, vhodný i pro svislé povrchy s dobrými chemickými
a mechanickými odolnostmi.

EM1140-0030

Transparentní lak vhodný i na svislé povrchy,
vyniká vysokými chemickými (krémy a pot)
a mechanickými odolnostmi, je vhodný
i na dub. Při zvýšených požadavcích na odolnosti je možné přidat 5% tužidla EV3001.
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Základní barvy
Základní barvy jsou určeny pro první nános. Vynikají velmi dobrou krycí schopností, vysokou plnivostí a brousitelností.
ED701-9001
ED1231-9001
(bílá)
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Vrchní barvy
Vrchní barvy se používají na přebroušené základní barvy. Jsou dostupné ve všech
požadovaných odstínech a více leskových variantách.
EG1351-91513 Krátká doba schnutí, dobrá stohovatelnost a plnivost, odolnost
(bílá)
proti uvolňování pigmentu („špinění“).

Pro více informací o velikosti balení, leskových variantách, speciálních vodních lacích na podlahy a schody či technickou
podporu kontaktujte svého prodejce.

Váš prodejce:

Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o.
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