Vyrábí: Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co., Postfach 10 03 63, D-63003 Offenbach/M.,SRN
telefon 0049 / 69 / 89007-0, fax 0049 / 69 / 89007143

CLOUCRYL-Härter
tvrdidlo do laku CLOUCRYL
Charakteristika
CLOUCRYL-Härter je tvrdidlo určené ke smíchání s každým lakem z rodiny laků CLOUCRYL v poměru předepsaném právě
pro ten konkrétní lak CLOUCRYL.
Použití
Tvrdidlo CLOUCRYL-Härter nelze nijak zpracovat samostatně a lak CLOUCRYL nelze zpracovat bez jeho doplnění
tvrdidlem na lakovou směs v předepsaném poměru. Dodržujte přesně poměr míchání laku CLOUCRYL a tvrdidla
CLOUCRYL-Härter uvedený v technickém listu a návodu ke zpracování u jednotlivých laků.
Zpracování
Obsah balení laku i obsah balení tvrdidla nejdříve dobře rozmíchejte!
Do laku přidejte tvrdidlo v přesně stanoveném poměru.
Lak s tvrdidlem pečlivě promíchejte!
Teprve potom přidejte do lakové směsi potřebné množství ředidla DD-Verdünnung 29 a znovu lakovou směs promíchejte.
Dodržujte přesně návod ke zpracování a míchání s lakem CLOUCRYL podle technického listu.
Poměr míchání tvrdidla CLOUCRYL-Härter k laku:
Název laku (číslo produktu)
CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack (00195.17465)
CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack antiscratch (00195.19835)
CLOUCRYL Füll & Finish (00195.18788)
CLOUCRYL Nano–Finish ANTIBAK (00190.19661)
CLOUCRYL 2012 (00290.0000x)
CLOUCRYL 2012 Supermattlack (00290.00005)
CLOUCRYL Express-Klarlack (00295.0000x)
CLOUCRYL Rohholzeffektlack CL23 MATT-LOOK (00196.23230)
CLOUCRYL Aufhell-Schichtlack (00196.00000)
CLOUCRYL Spritzfüller bílý (00200.17789)
CLOUCRYL Spritzfüller černý (00200.15615)
CLOUCRYL Spritzfüller HighSolid (00200.23205)
CLOUCRYL Universal-Spritzfüller UF (00200.23261)
CLOUCRYL Decklack (00201.xxxxx)
CLOUCRYL Metalliceffektlacke (00201.xxxxx)
CLOUCRYL Perlmutteffektlack (00202.15825)
CLOUCRYL Perlmutteffektlacke tónované (00202.xxxxx)
CLOUCRYL MDF.Color (00206.xxxxx)

Mísící poměr (lak : tvrdidlo)
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10:1 (váhový)
7:1 (objemový)
10:1
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7:1

Skladování
Ihned po odebrání tvrdidla nádobu zase vzduchotěsně uzavřete. Nevystavujte působení slunce nebo tepla. Skladujte v
suchu a chladu.
Čištění
Předměty použité k lakování je nutné ihned po použití důkladně umýt ředidlem DD-Verdünnung 29.
Bezpečnostní upozornění
Obsahuje isokyanáty, obsažená nebezpečná látka je alifatický polyisokyanát. Může vyvolat alergické reakce. Viz informace
vydané výrobcem.
Tvrdidlo a namíchaná laková směs mohou dráždit pokožku a dýchací cesty nebo vyvolávat zcitlivění a alergické reakce.
V průběhu zpracování a zasychání zajistěte přívod čerstvého vzduchu, výpary nevdechujte.
Při nedostatečném větrání použijte respirátor.
Alergici a osoby náchylné k onemocněním dýchacích cest nesmějí práce s touto nátěrovou hmotou vykonávat.
Hořlavé! Uchovávejte mimo dosah dětí. Výpary a aerosol nevdechujte. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Nevylévejte
do kanalizace. Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí.

