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LEÍRÁS A LAURIZ’ART PUR CLEAR COAT egy kétkomponensű poliuretán bázisú 
védőlakk.  
 

ÁLTALÁNOS 

JELLEMZŐK 

A LAURIZ’ART PUR CLEAR COAT matt vagy fényes megjelenésű 
oldószertartalmú  átlátszó védőbevonatot, amely epoxi és poliuretán felületeken 
kiválóan használható. Alkalmazásával növelhető a felület karcállósága és UV-
fénnyel szembeni védelme.  
 

✓ Könnyen felhordható.  
✓ A védőréteg magas mechanikai ellenállóképességgel rendelkezik. 

  
 

ALKALMAZÁSI 

TERÜLETEK 

A LAURIZ’ART PUR CLEAR COAT  termék fő alkalmazási területe a különböző 
felületek, mint például fa, epoxi-, poliuretán bevonat védelme. 
 
 

MECHANIKAI 

TULAJDONSÁGOK 

Fizikai állapot  
Rendelkezésre álló színek  
Sűrűség (20°C-on)  
 
Keverési arány (A:B, tömegre) 
 
Fazékidő (20°C-on, 60% rpt) 
Érintésszáraz 20°C-on, RP 60 %  
Fedőfesthetőség 20°C-on, RP 60% 
Teljes száradási idő 20°C-on, RP 60%  
Anyagszükséglet (rétegenként,  
minimum 2 réteg javasolt) 
 

folyékony  
matt vagy fényes átlátszó 
1,0 kg/l +/- 0.05  
 
100:50 
 
150 perc 
30-40 perc 
8óra 
24 óra  
100gramm/m2 
  

FELÜLET 

ELŐKÉSZÍTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FELHORDÁS 

A felület szakszerű előkészítése nagyon fontos a megfelelő minőség és hatás 
eléréséhez. Nedvességtől, portól és zsírtól mentes felületen dolgozzunk. Régebbi 
felületek esetén a felület érdesítése/csiszolása szükséges a megfelelő tapadás 
érdekében! 
 
Felbontás után a LAURIZ’ART PUR CLEAR COAT AQUA  A komponensét 
keverje fel, majd a keverési aránynak megfelelően mérje ki belőle a szükséges 
mennyiséget, majd mérje hozzá a szükséges mennyiségű LAURIZ’ART PUR 
CLEAR COAT  B komponenst. 
 
Például 150 gramm lakkhoz 
100g LAURIZ’ART PUR CLEAR COAT A komponensre és 50g LAURIZ’ART 
PUR CLEAR COAT  B komponensre lesz szükség. 
 
A megfelelő mennyiség kimérése után minimum 2 percig, alaposan homogenizálja 
a keveréket. Ezután használatra kész a termék. 
 
 
A megfelelően előkészített LAURIZ’ART PUR CLEAR COAT keveréket festék 
szórásos eljárással vagy lakkhengerrel hordható fel a felületre. Az összekeverést 
követően ecsetelés és hengerelés esetén a készítmény használatra kész, míg 
szórással történő felhordás esetén poliuretán hígítóval kell hígítani, maximum 
10%-os arányban. A felhordáshoz szükséges eszközök tisztítására poliuretán 
hígító vagy tiszta aceton használható. 
 
Minimális alkalmazási hőmérséklet: +10°C 
A bevonandó felületi hőmérséklete minimum 4-5°C-al harmatpont felett kell lennie, 
különben felületi problémák, kráteresedés léphet fel. 
 

HÍGÍTÁS A termék használatra kész, hígítást nem igényel.  
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ELMÉLETI KIADÓSSÁG 
 

 

Függ a felület típusától és egyenetlenségétől. Átlagosan 1 m2 felülethez 
nagyjából 0,1 kg termék szükséges.  
 

KISZERELÉS 1+0,1kg.  
 

TÁROLÁS Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagytól és túlzott melegtől védett helyen a 
termék nagyjából 6 hónapig tárolható. 
 

FIGYELMEZTETÉS A termék gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el figyelmesen a 
technikai és biztonságtechnikai adatlapot. 
 

  
 

 

  
 

 
Az adatlapon közölt információk, ismereteink szerint, pontosak és megfelelnek a valóságnak, az adatokra azonban nem tudunk 
garanciát vállalni, mivel az alkalmazás körülményei nem tartoznak közvetlen ellenőrzésünk alá. 
Kétség esetén előzetes próba javasolt. Szükség esetén kérje szakembereink segítségét.  Vállalatunk fenntartja a jogot, hogy a 

termékekben és a jelen adatlap tartalmában előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre. 
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