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technická data

Abfärbetinktur
tinktura k dobarvení laků na rozpouštědlové bázi

Charakteristika 

Světlostálý transparentní dobarvovací prostředek laků na
bázi organických rozpouštědel.

Oblast použití 

Používá se k dobarvení základních anebo vrchních lakových
materiálů na bázi organických rozpouštědel (např. nitrolaky,
MOMOSIEGEL N, CLOUCRYL nebo DD-laky) a také k dola-
dění barevných nuancí rustikálních mořidel.

Zpracování / Aplikace 

metoda nanášení: nádobková pistole
Ø trysky (mm): 1,5-1,8
tlak stříkání (bar): 2,0-3,0

Bezbarvý lakový materiál dobarvíte ve zvoleném odstínu
podle požadované intenzity dobarvení tinkturou v množství
0,5% až 5%.
Dobarvený lakový materiál nelze nanášet přímo na surové
dřevo, nýbrž pouze na základovaný a dobře proschlý povrch,
přebroušený a zbavený brusného prachu. 
Protože výsledný barevný odstín velmi silně závisí na tloušť-
ce nánosu a vlastní přírodní barvě dřeva, doporučujeme nej-
dříve zhotovit stříkaný vzorek na zkoušku.

Skladování / Likvidace 

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a
chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v
souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle
Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle
regionálních předpisů pro likvidaci odpadu).
Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 3 roky.

Bezpečnostní upozornění 

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i
vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 2).
Uchovávejte mimo dosah dětí. Opakovaný kontakt může
způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Dráždí oči a poko-
žku, zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Výpary a aerosol
nevdechujte. Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí.
Dodržujte opatření proti vzniku elektrostatického náboje. Pro
hašení používejte písek, oxid uhličitý nebo hasicí prášek,
nikdy ne vodu. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a předložte balení nebo etiketu.
Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: Vysoce
hořlavé F, Dráždivé Xi

Zvláštní údaje 

Zpracování transparentně barevných materiálů se provádí
výhradně stříkáním.
Všechny odstíny dobarvovacích tinktur Abfärbetinktur jsou
mezi sebou navzájem mísitelné v jakémkoliv poměru, takže
si sami můžete namíchat mezitóny.
Požadovaný odstín pomůže najít vyhledávač odstínů dobar-
vovacích tinktur Abfärbetinktur-Farbfinder, což je vějíř složený
z průhledných fólií. Položte fólii na dřevo a pak pohledem
přes fólii zjistíte, jak bude vypadat hotová lakovaná plocha.

Údaje k objednání 

číslo výrobku:
Abfärbetinktur dub světlý 00990.08192
Abfärbetinktur dub střední 00990.08193
Abfärbetinktur dub tmavý 00990.08194
Abfärbetinktur ořech světlý 00990.08195
Abfärbetinktur ořech střední 00990.08196
Abfärbetinktur ořech tmavý 00990.08197
Abfärbetinktur mahagon 00990.08198
Abfärbetinktur třešeň 00990.08199
Abfärbetinktur teak 00990.04743
Abfärbetinktur hrušeň 00990.08200
Abfärbetinktur makoré 00990.08201
Abfärbetinktur černá 00990.08202
Abfärbetinktur buk 00990.08203
Abfärbetinktur olše 00990.08204
Abfärbetinktur žlutá 00990.08440
Abfärbetinktur oranžová 00990.08441
Abfärbetinktur červená 00990.08442
Abfärbetinktur zelená 00990.08443
Abfärbetinktur modrá 00990.08444
Weißkonzentrat bílý koncentrát 00224.09405
Abfärbetinktur-Farbfinder, vyhledávač 50000.00990
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Zobrazení odstínů je omezeno možnostmi tisku. 
Proto vždy provádějte zkoušky moření včetně přelakování.
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