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technická data

UV-Absorberzusatz 4471
přísada absorbéru UV záření do bezbarvých laků

Charakteristika 

Řídce tekutý vysoce účinný ochranný prostředek k ochraně
před denním světlem a absorbér ultrafialového záření na bázi
organických rozpouštědel.
UV-absorbér brzdí škodlivé působení ultrafialového záření ze
slunečního a denního světla a chrání tak před předčasným
zežloutnutím. Doporučuje se použít jako přísada do bezbar-
vého laku zejména při zpracování světlých nebo bělených
dřev.

Oblast použití 

UV-absorbér UV-Absorberzusatz 4471 lze použít jako přísa-
du do všech rozpouštědlových základů CLOU i bezbarvých
laků CLOU na bázi organických rozpouštědel.

Zpracování / Aplikace 

Podle druhu použitého laku se přidává následující množství
UV-absorbéru:

nitrozáklady a nitrolaky: 5%

laky CLOUCRYL: 5%

laky DD: 10%

Přidání ředidla k nastavení viskozity laku odpadá anebo se
přidá méně ředidla. Přidaný díl UV-absorbéru musíte odpočí-
tat od přidávaného množství ředidla.
UV-absorbér působí optimálně tehdy, když je přidán do zák-
ladní i do vrchní vrstvy laku.

Schnutí 

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

Přídavek UV-absorbéru nemá žádný vliv na schnutí laků, do
kterých byl přidán.

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: 2 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. Zamezte kontaktu
s očima a pokožkou. Výpary a aerosol nevdechujte. Zpraco-
vávejte 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.

Údaje k objednání 

číslo výrobku:
UV-Absorberzusatz, UV-absorbér 04471.00000


