
 

VERNICE DI FINITURA SATINATA 
PER BARRIER TRASPARENTE 
Matt fedőlakk színtelen Barrierhez 

1344.

14/10/03   LRD/nz 

 
Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A 
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a 
gyártó nem felelős. 
  

IMPA Spa  -  Via Crevada 9/E  -  31020 San Pietro di Feletto (TV)  Italy  -  tel. +39 0438 4548  -  fax 0438 454915  -  www.impa.it  -  info@impa.it 

  
  1. / 2. oldal 

 
 

 
Termékleírás 
A vizesbázisú BARRIER Trasparente védelmére kifejlesztett oldószer bázisú, színtelen matt lakkbevonat. 
Elenyésző mértékben káros, gyakorlatilag szagtalan, gyúlékonysága gyér, gyorsan szárad, tehát belső 
felhasználásra is alkalmas anélkül, hogy tűzveszélyes vagy az egészségre káros lenne. 
Nem érzékeny a vízre és a nedvességre, és a BARRIER Trasparente védelmére kiváló bevonóréteget 
képez. 
Csillogó és matt változatban is rendelkezésre áll. 
 
Felhasználási terület 
A BARRIER Trasparente termékkel bevont belső szerkezetek védelmére. 
 
Műszaki jellemzők 
Szín     : színtelen 
Kötőanyag tulajdonság   : polimer klóracetilvinilek  
Száraz filmréteg   : selyemfényű 
Szárazanyag-maradék súlyban  : 25% (± 1)  
Fajsúly     : 0,96 kg/l (± 0,02) 
Viszkozitás     : 30" ± 40" Coppa ISO-DIN 6 
Felhordási mennyiség*   : 8 ÷ 10 m²/l  
Tárolási stabilitás   : 12 hónap eredeti zárt csomagolásban 
*A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.  
Megj.: 20°C-on mért adatok. 
 
Felhordási mód 
Felületelőkészítés   : A fedőlakkot csak tökéletesen száraz BARRIER Trasparente  

  rétegre szabad felvinni, különben tapadási problémák 
  jelentkezhetnek.  
  A BARRIER-t előzőleg megcsiszolhatjuk, hogy az apró felületi  
  hibák (faszálak, csomók stb.) elsimuljanak.  

 
A termék elkészítése   : Addig kell keverni, amíg egységes állaga lesz. 

 
Felhordás    : - levegőporlasztásos dukkozópisztoly: 1,3 ÷ 1,5 mm átmérőjű 

    fúvóka és 2 ÷ 3 atm nyomás 
      - henger - ecset 

 
Hígítás     : szórófelhordáshoz 10 ÷ 15%-ban a 1605. cikksz. DILUENTE 

  NITRO-val, 1611. cikksz. EXTRA P.U.-val vagy a 1653. cikksz.  
  PER ACRILICI-vel, ecsetes vagy hengeres felhordáshoz nem 
  szabad hígítani. 

   
Javasolt rétegvastagság  : 20 ÷ 30 µm száraz filmréteg 
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Száradási idő levegőn   : pormentesen  : 20 ÷ 30 perc 
(20°C-on)      ragadásmentesen : 1 óra 
 
Felhasználáskor a jól megszáradt BARRIER felületére vigyük fel a megfelelően hígított fedőlakkot. 
A kívánt vastagság általában egy réteggel elérhető. 
Egy második réteget esetleg a pormentes száradás után lehet felvinni. 
 
MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra 
és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és 
teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. 
További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és 
különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ! 
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