
Žametno-naravna mat površina poda 
toplino ter oplemeniti površino, kot npr. 
kuhinjsko in kopalniško pohištvo.

Neodsevnost, trdnost in izjemni rezultati 
omogočajo uporabo na okrasnem in 
funkcionalnem področju.

 

 

 

HD-NEXTURA-COLOR 2K-PUR BARVNI LAK

OPIS PROIZVODA:

Posebnosti:

Standardi:

dobra odpornost na praske in obrabo

visoka pokrivna moč

trdnost in odpornost na umazanijo

zelo dobra kemijska odpornost

naravni mat

ne odseva

Prodajalec:

, Slovenija
 
 



Tehnične informacije

Brizganje s pištolo na lonček 

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar Št. izdelka.:

6883-xxxx-25KH 25 kg embalaža

6883-xxxx-10KE 10 kg embalaža

6883-xxxx-5KE 5 kg embalaža

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.

Opis proizvoda

Primer nanosa

Obdelava Ostale informacije

Uporabne informacije

Standardi

Nova generacija zaščite, 2K Poliuretan lak sistema, 
naravnega mat izgleda in visoke odpornosti na praske in 
kovino (prstan).
HD-NEXTURA-COLOR se hitro utrdi in zlaga. Zelo dobra 
prekrivnost kaže zelo viskok odpornost na kemične in 
mehanske obremeniteve. Primeren za odprte, kot tudi za 
zaprte pore.

Viskoznost: 70 Sek.  DIN 4 

Trdilec: HD-PUR-EFEKT-HÄRTER 6000-0821

Mešalno razmerje: 5:1 (Lak / Trdilec) odporno na sledi od kovine

Odprti čas: 1 delovni dan (8 ur.)

Sušenje: po 15 – 20 min prašno suho

Po 2 urah brušenje
Količina nanosa: 120 g / m² v križnem nanosu

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.

DIN EN 71 – 3 varnost igrač

DIN 4102 B1 težko vnetljivo 

DIN 68861 – del 1 odporno na kemične 
snovi

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

HD-NEXTURA-COLOR 6883 - BARVA

MDF Kuhinja v Nexturi –trend, manhattan, barvnem tonu

1. Polnilo
1 nanos HD PUR PIGMENTFÜLLER 645 9901
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-
0626
Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi
Vmesno brušenje: P 280, 
Končno brušenje: P 320 / 400

2. Lakiranje
1 nanos HD-NEXTURA-COLOR 6883-71045
MR 5:1 s trdilcem HD-PUR-EFFEKTHARTER 6000-
0821
Sušenje do pakiranja: čez noč pri sobni temeraturi.


