
Vizes bázisú felületkezelő anyagok



EM/93011-45
Gazdaságos lakk, szórással kell felhordani.
Alkalmas a legtöbb anyag felületkezelésére.
Fénye 25°G.

EM740-0025

Univerzális, jól csiszolható lakk, világo-
sabb faanyagok felületkezelésére ajánljuk 
(lucfenyő,erdeifenyő). Kiválóan alkalmas 
öntésre.

EM1157-0025

Általánosan alkalmazott, transzparens, jól töl-
tő lakk jó kémiai és mechanikai ellenállással, 
tölgyre is használható.
Szívós, ellenálló felületet képez.

EM1093-0025
Tixotróp lakk, szívós, ellenálló felületet képez. 
Alkalmas függőleges felületekre és élekre. 
Tölgyre is használható.

EM1520-0025

Nagyon transzparens és kiváló töltőképessé-
gű lakk. Függőleges felületekre is alkalmas, 
jó kémiai és mechanikai tulajdonságokkal 
rendelkezik.

EM1140-0030

Transzparens lakk , alkalmas függőleges 
felületekre is. Kitűnik magas kémiai (krémek,
verejték) és mechanikai ellenállóképességével. 
Tölgyre is használható. Magasabb ellenállás 
igénye esetén adagolhatunk hozzá 5 % 
EV3001 kódszámú edzőt.

A vizes bázisú anyagok általában akril vagy poliuretán kötőanyagok vizes 
diszperziói. Magas szárazanyagtartalmuknak köszönhetően a jó töltőké-
pességű anyagok közé tartoznak. Kímélik az élő környezetet, megfelel-
nek az EU előírásainak, amelyek a VOC emissziós értékeit korlátozzák, 
egyúttal kevésbé terhelik a munkahelyi környezetet. Javasolt a szórással 
történő felhordás, ami lehet hagyományos vagy magasnyomású. Bizo-
nyos anyagok esetében öntés is alkalmazható. A vizes bázisú anyagokat 
lehet szárítani normál üzemi hőmérsékleten vagy lehet gyorsítani hőmér-
sékletemeléssel és a levegő cirkuláltatásával.

Vizes bázisú transzparens lakkok
A vizes bázisú anyagok modernek, javasoltak beltéri termékek felületkezelésére, úgymint : székek, ajtók, ágyak, 
szekrények, polcok, burkolatok, kiegészítők, stb. (hasonlóan a nitró-és vágott poliuretán anyagokhoz).

Multicoatok

A felsorolt anyagok használhatók alapozó és fedő lakkozásra is (multicoat).



ED701-9001

EG1351-91513

Vizes bázisú festékek
A vizes bázisú festékek alkalmasak a RAL és az NCS színek előállítására, javasoltak beltéri termékek felületkezelé-
sére, úgymint: székek, ajtók, ágyak,szekrények, polcok, burkolatok, kiegészítők, stb. (hasonlóan a nitró-és vágott 
poliuretán anyagokhoz).

Bővebb ibformációkért a kiszereléssel, fényességi variációkkal, padlóra és lépcsőre alkalmas speciális lakkokkal 
kapcsolatban, vagy egyéb műszaki jellegű kérdéseivel forduljon saját továbbforgalmazójához .

Alapozófestékek

Fedőfestékek

ED1231-9001 Krátká doba schnutí, dobrá stohovatelnost, určená na všechny dřevěné 
substráty včetně MDF,  způsobuje malé zdvedání dřevních vláken, vhodná 
i pro polévání.

Az alapozófestékek az első réteget képezik a felületen. Kiváló fedőképesség, 
magas töltőképesség és jó csiszolhatóság jellemzi őket.

A fedőfestéket a lealapozott és megcsiszolt felületre visszük fel. Minden szüksé-
ges színben és többféle fényességben elérhetők.

Rövid száradási idő, jó rakatolhatóság. Mindenféle hordozóanyagra felhord-

ható, az MDF-re is. Enyhe rostfelhúzódást okozhat. Alkalmas öntésre is.

Jó töltőképesség, rövid száradási idő, jó rakatolhatóság. Pigmentek  
felületre történő kiülésével szemben ellenáll. (fehér)

(fehér)
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