
OSB-Lack
lak na OSB desky hedvábně lesklý

Charakteristika:
Lak na OSB desky CLOU®  OSB-Lack vytvoří nátěr s otevřenými póry, odpuzující vodu i špínu, odolný oděru,  
odolný obvyklým domácím čistícím prostředkům i nápojovým alkoholům. Je bezbarvý, hedvábně lesklý, vysoce 
zatížitelný, určený pro vnitřní prostředí. 
Obsažené rozpouštědlo je nearomatické a bez zápachu. To znamená: špičková funkčnost bez zatížení 
zápachem. Mezní hodnota emisí pro výrobek (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje méně než 500 g/l 
VOC. Hodnota emisí do ovzduší VOC splňuje normu EU.

Odpovídá normě DIN 68861-1B (odolnost chemikáliím), normě DIN 4102-B2 (požární odolnost), normě 
DIN V53160 (odolnost slinám a potu) a normě DIN EN 71, díl 3 (bezpečnost hraček).

Oblasti použití:
Pro transparentní vytvrzení povrchu normálně až silně zatěžovaných OSB desek v oblasti privátního bydlení, 
např. pohledové podlahy, regály, stojany, obklady stěn a stropů.

Příprava povrchu:
Podklad musí být suchý, čistý, bez špíny, vosků, olejů a tuků a musí být celoplošně  přebroušený papírem 
zrnitosti 150-180, aby byly odstraněny drobné výstupky.

Způsob nanášení
válečkem, štětcem

Použití:
Před odebráním intenzivně promíchejte. Připravenou plochu nejprve základujte lakem OSB-Lack s 20% ředidla, 
po úplném zaschnutí pečlivě přebruste (zrnitost 240) a odstraňte prach. Základovanou plochu podle její savosti 
přelakujte 2-3x lakem OSB-Lack s 10% ředidla. Mezi jednotlivými lakovými vrstvami vždy přebruste (zrnitost 240)
a odstraňte prach.

Schnutí:
Zaschnutí na prach po 1 hodině.
K dalšímu přelakování po 12 hodinách (schnutí přes noc).

Ředění a čištění nářadí:
ředidlem CLOU EV-Verdünnung

Spotřeba
1 litr vystačí na asi 7 m2  na jednu vrstvu podle povrchové struktury a savosti podkladu .

Bezpečnostní upozornění:
Hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Nevylévejte do kanalizace. V případě požáru použijte písek, CO2 nebo hasicí prášek, nikdy nepoužívat vodu. Při 
požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách. Obsahuje 2-butanonoxim, může vyvolat alergické reakce.

Skladování:

Trvanlivost v originálně uzavřeném obalu minimálně 3 roky.

Odstraňování:
K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.
Tekuté zbytky předávejte na sběrné místo starých laků (číslo odpadu 08 01 11).

Použité hadry před odstraněním namočte do vody (nebezpečí samovznícení).  
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