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technická data

Antisilikon 18071
přísada do laku při nedokonale očištěném podkladu

Charakteristika 

Výborné povrchově aktivní aditivum pro laky na bázi organik-
kých rozpouštědel, které slouží k zamezení tvorby kráterů a
rybích ok na povrchu, který byl před lakováním nedostatečně
očištěn od silikonu.

Oblast použití 

Usnadňuje přelakování tehdy, když je podklad kontaminova-
ný olejem, prostředky k ošetřování nábytku a leštěnkami
nebo tuky se silikonem a čerstvě nanesený lak se 
nadzvedává.
Nepoužívá se při lakování surového dřevěného povrchu, 
protože by vznikaly puchýře.
Antisilikon použijete až tehdy, když nastává škodlivý obraz
lakovaného povrchu. To znamená, že nelze přidávat do laku
paušálně jen při podezření z nedobrého průběhu zasychání
laku.

Přidávané množství 

Podle intenzity tvorby puchýřů do laku přidejte maximálně
5% Antisilikonu do laku a dobře rozmíchejte.
Antisilikon působí stejně jako přídavek ředidla, proto 
odpočítejte přidávané množství Antisilikonu od množství
ředidla a snižte množství ředidla.

Není možné předem přesně stanovit přidávané množství,
protože je závislé na druhu a stupni kontaminace silikonem 
a zároveň na používaném lakovém systému. Zkoušením lze
odhadnout nejmenší možné přidávané množství Antisilikonu.

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 1).
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.

Zvláštní údaje 

K tomu, abyste zamezili poruchám průběhu zasychání, při-
dávejte Antisilikon do všech lakových vrstev ve stejném
množství.

Přidání Antisilikonu nelze považovat za náhradu broušení a
čištění staré lakové vrstvy. 
Kontaminace silikonem může zrušit přilnavost laku. Přídav-
kem Antisilikonu můžete dosáhnout bezvadného lakového
povrchu, avšak přídržnost lakové vrstvy k podkladu už
nemusí být dostatečně silná. Kvalitu přídržnosti laku přez-
koušejte zkouškami před vlastní prací.

Antisilikon 18071 není možné použít pro vodou ředitelné laky,
lazury a podobné materiály.
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