
    

                   

 

 

Mőszaki leírás 
_____________________________________________________________ 
 
 

LACKFA-Reflexlakk PU 31 D  (410010) 
 
Általános leírás: 
A Reflexlakk PU 31 D egy kevés oldószert tartalmazó, egykomponenses poliuretán alapú védıanyag. A levegı 

páratartalma hatására szilárdul meg. Alumínium-pigmentáció által nyer ezüstös színt a Reflexlakk PU 31 D. 

 

Tárolhatóság: 
A Reflexlakk PU 31 D három hónapig tárolható. Használat elıtt alaposan felrázandó! A megbontott 

csomagolású terméket lehetıleg azonnal fel kell használni. 

 

Mőszaki adatok: 
- fajsúly: kb. 1,21 - 1,27 g/ml (+20°C) 

- gyulladási pont: +26 °C a DIN 51755 szerint 

Dohányozni tilos! Nyílt láng használata tilos! 

- viszkozitás: 800 ± 150 mPa·s (+20 °C) 

 

Feldolgozás: 
A Reflexlakk PU 31 D-t a kereskedelemben kapható hagyományos teddy-hengerrel lehet felvinni a kezelendı 

felületre. 

 

De ésszerőbb a légmentes szórófejjel való felhordás. 

- szivattyú nyomásáttétele: 48 : 1 

- szállítóteljesítmény: 3 - 8 l / perc 

- porlasztónyílás: 0,24 - 0,53 mm 

- fúvásszög: 65 ° 

- távolság: 50 cm 

 
Rétegvastagság: 
A Reflexlakk PU 31 D-t két rétegben, hígítás nélkül kell felhordani, minimum 150 g/m² mértékben. 

A száradási idı függ a réteg vastagságától, a környezeti hımérséklettıl és a levegı relatív páratartalmától. 

 

 

 

 

 

 

Legutóbb átdolgozva: 2016.06.15 

 
Kérem, ellenırizze a hátoldalon! 
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LACKFA-Reflexlakk PU 31 D (410010) 

_____________________________________________________________ 

 
Oldószer: 
A Reflexlakk PU 31 D kb. 7 – 8 % oldószert, xilolt tartalmaz. További hígítása tilos, különben nem garantált 

az egyenletes rétegvastagság. A Reflexlakk PU 31 D mázolása és szórásos felvitelekor számolni kell 

gyúlékony gızfelhı keletkezésével, ezért a munkavégzés területén tilos tőzgyújtásra alkalmas eszközöket 

tartani. 

Az eszközök tisztítására alkalmas oldószer pl. az etilacetát, butilacetát. Használatuk során be kell tartani a 

rájuk vonatkozó óvintézkedéseket. 

 
Biztonsági elıírások: 
A Reflexlakk PU 31 D többek közt difenilmetán-diisocianát és xilolt tartalmaz. A megfelelı biztonsági– és 

óvintézkedéseket be kell tartani. 

 
A szállítmány veszélyességi besorolása: 
Veszélyes áruszállítmány 

(ADR/RID; UN-Nr. 1866) 

 
Figyelmeztetés: 
A használati útmutatónk szóban és írásban a legjobb tudásunk és tapasztalataink szerint állítottuk össze, de 

nem mentesíti a felhasználót a saját felelıssége alól, hogy az általunk szállított terméket mire és hogyan 

használja, és azt használat elıtt kipróbálja. A termék alkalmazását, felhasználását és feldolgozását nem áll 

módunkban ellenırizni, ezáltal a felelısség kizárólagosan a felhasználót terheli. 

A készítménnyel kapcsolatos változtatások jogát fenntartjuk, amennyiben azok technikai fejlıdést 

jelentenek, de minıségbeli eltérést nem okoznak. 

Amennyiben kérdéseik volnának a LACKFA-termékek felhasználását, illetve elkészítését illetıen, kérjük, 

forduljanak ügyfélszolgálatunk mőszaki tanácsadóihoz. 

Ezen tájékoztató értelmében az ettıl eltérı, régebbi termékismertetık adatai érvénytelennek tekintendık. 

 

 

Legutóbb átdolgozva: 2016.06.15. 

 

Kérem, ellenırizze a hátoldalon!     
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