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HD-CRYL-TOP 65x-0004 
     

Opis proizvoda   Uporabne informacije  

 

 

 

 

HD-CRYL-TOP PUR je 2k hitro sušeč, nerumeneč lak za 
pohištvo z dobro polnilno močjo. Kaže tudi dobro odpornost na 
mehanske in kemijske obremenitve. Lak krasi visoka 
polnilnost, izjemna gladka površina in razlivnost materiala. 

Primeren za visoko kakovostno pohištvo. 

 
   

Primer nanosa   

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi 
sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %. 

Zagotovite dobro prezračevanje. 

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in 
odpraševanju. 

Pred uporabo dobro premešati. 

Vedno se priporoča preizkus. 

   

 Standardi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropski Javor, barvno lužen 

 

1. Luženje 

1 x luženje z Aquanylbeize 290-Sikkens SN 02.77 
pastellgrau 
Količina nanosa ca. 100g. Brizga in porazdeliti s 
čopičem. 
Sušenje: min 2 uri pri sobni temperaturi 
 

2. Temeljeni nanos 
 1 x  HD-CRYL-TOP 653-0004 
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626 
Sušenje min. 2 uri pri sobni temperaturi 
Vmesno brušenje: brusni papir P 280/320 
 

3. Končni nanos 
1 x HD-CRYL-TOP 653-0004 
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626 
Sušenje: čez noč  

 

DIN 4102 B1 težko vnetljivo  

 

DIN EN 71 – 3 Varnost igrač 

DIN 68861 – del 1 odpornost na kemične snovi 

 

Sestava je brez: 
strupenih težkih snovi, halogeniranih 
oglijikovodikov (CKW, FCKW), 
polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + 
PCT), pentaklorofenola (PCP) in 
formalaldehida 

     

Obdelava   Ostale informacije  

 

 

 

Brizganje s pištolo na lonček 

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar 
 
Nasvet: Za težavne vrste lesa priporočamo predhodno  
              lakiranje z lakom HD-PUR SPERRGRUND 611-0000 
              HD-PUR  CRYL-HÄRTER 600-0626, kot izolacijo.  

 
 

   

Tehnične informacije   

 

 

 

Št. Izdelka.: 

 

65x-0004-30LH 30 L embalaža 

65x-0004-5LK 5 L embalaža 

 

Stopnje sijaja: 

2 mat 3 pol mat 

5 pol sijaj 

  

 

Visoznost:  28 Sek.  DIN 4  

Trdilec: HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626 

Mešalno razmerje: 10:1 (Lak / Trdilec) 

Odprti čas: 1 delovni dan (8 ur.) 

Sušenje: po 30 - 40 min prašno suh 

 po 2 urah brušenje 

Količina nanosa: ca. 120 g / m² za nanos  

Skladiščenje: 
v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev. 

 

Rentzsch-QS


