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CLOU Schnellschleif-Grundierung G1
rychle brusný základ na bázi nitrocelulózy

Charakteristika
Bezbarvý rychle schnoucí, vydatně plnící, snadno brousitelný základ na bázi 
nitrocelulózových umělých pryskyřic připravený k okamžitému použití na surová i namořená 
dřeva.     

Použití
Jako základní lak na všechny surové i mořené dřevěné plochy.

Zpracování
Lak uvnitř balení před každým odebráním dobře promíchejte!
a) natíráním štětcem
b) stříkáním nádobkovou pistolí s kompresorovým zařízením, tryskou 1,8 mm při tlaku 

vzduchu 2,5-3,0  bar

Ředění
Lak je připravený k okamžitému zpracování. V případě potřeby se ředí ředidlem CLOU Nitro-
Verdünnung V2 nebo CLOU Zelluloselack—Verdünnung číslo 790. Při lakování velkých ploch
přidejte asi 10% ředidla.

Návod k práci
 Dřevěné plochy určené k lakování musejí být přebroušené (papírem 180) zbavené 

brusného prachu.
 Rovnoměrně nanášejte 1 – 2x.
 Už asi po jedné hodině můžete provést obvyklý mezibrus (papírem 240 / 280).
 Brusný prach musíte pečlivě odstranit a potom teprve lze nanést lak.   
 Základovanou plochu potom ještě přelakujte vrchním lakem na dřevo CLOU Holzlack L1   

Vydatnost
1 litr vystačí na přibližně 8 m2 (podle druhu dřeva) jednoho nátěru.

Vysoce hořlavý. Dráždí oči. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Opakovaná 
expozice může způsobit vysychání a rozpraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Zamezte styku s kůží a očima. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Nevylévejte do kanalizace. V případě požáru 
použijte písek, CO2, prášek, nikdy nepoužívat vodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal/označení. UN 1263 barvy,  3,II ADR. CLOU Bohemia  s.r.o, Radyňská 16, 326 00 Plzeň , tel. 377441961, IČO 
25209051, www.clou.cz
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