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L2 Ballen-Mattierung farblos
tampónový matýrung bezbarvý
Charakteristika
Jasný, řídce tekutý ale velmi vydatně plnící, rychle a snadno zpracovatelný tampónový matýrung
vyrobený na nitrocelulózové bázi, který zasychá velmi rychle a více už nelepí. CLOU L2 dodá povrchu
dřeva (nábytek, hračky) hladký a na dotyk příjemný ochranný film odolný poškrábání i vodě.
Použití
Pro ruční zpracování při povrchové úpravě vnitřního zařízení s normální úrovní zatížení vyrobeného ze
dřeva, zvláště k opracování malých kusů nábytku. Před odebráním z obalu dobře promíchejte! Po
odebrání obal uzavřete! Zpracovávejte pouze v suché a teplé místnosti.
Zpracování
Výlučně tampónem.
Ředění
Ředí se 3:1 ředidlem CLOU Verdünnung V1 nebo CLOU Spezial - Verdünnung MP.
Návod k práci
1. Plochy určené k lakování musejí být správně připravené, suché a čisté, zbavené brusného
prachu (eventuálně mohou být předem namořené) a opatřené nejdříve rychle brusným
základem Schnellschleifgrundierung G1. Po zaschnutí základu, už asi po jedné hodině,
můžete provést obvyklý mezibrus (papírem 240/280) a odstranit brusný prach.
2. Nyní nařeďte matýrung L2 asi v množství 30% ředidlem Verdünnung V1 nebo Spezial Verdünnung MP a nanášejte dlouze tah vedle tahu tampónem ve směru vláken dřeva, přičemž
nános zasychá v průběhu práce a více už nelepí..
3. Při opracovávání malých kusů nábytku, židlí apod. můžete matýrung zpracovávat také
neředěný.
4. O několik hodin později matýrovanou plochu dokončete očištěním od zbytků kluzných látek
obsažených v matýrungu tak, že celou plochu opracujete ještě jednou novým tampónem
s velmi silně naředěným matýrungem L2.
Vydatnost
1 litr vystačí na přibližně 10 m2 .
Vysoce hořlavý. Dráždí oči. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže. Vdechování
par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry a aerosol.
Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. V případě požáru použijte písek, oxid
uhličitý nebo hasicí prášek. Nikdy nepoužívat vodu. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
V ČR dodává CLOU Bohemia s.r.o., Radyňská 16, Plzeň, tel. 377 441 961
K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.
Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků.

