
Techninė Specifikacija 

Bz-COR Poliuretano SAT-EX lakas yra dvikomponentis bekvapis poliuretano mišinys, kuris yra naudojamas 
Corten plieno užbaigimui. Jis suteikia gaminiui glotnumo efektą, yra tinkamas interjero ir eksterjero 
naudojimui, o palyginus su kitais lakais – yra itin ilgaamžis. Šis produktas yra tvirtas ir permatomas. 

SVARBU: Niekada nemaišykite lako su universaliu tirpikliu, naudokite tik „XILENO“ arba poliuretano 
tirpiklį. Naudodami laką įsitikinkite, kad gerai užkimšote talpą, kadangi talpoje esantis lako paviršius gali 
sustingti, o tai apsunkins naudojimą. 

Naudojant laką turite dėvėti apsauginę kaukę, o jei dirbate prastai ventiliuojamose patalpose, būkite 
atsargūs, kad neįkvėptumėte produkto garų. Džiūvimas turi vykti labai gerai vėdinamoje vietoje, siekiant 
išvengti neskaidraus užbaigimo ar dryžių. 

Jokiomis sąlygomis negalima naudoti šio produkto ant drėgno paviršiaus ar vietų, ant kurių yra vandens 
likučių. 

Šį produktą rekomenduojame tik profesionaliam naudojimui. 

Produktas privalo būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

KAIP NAUDOTI: 

Šio lako naudojimui galima naudoti teptuką, volelį arba pulverizatorių  priklausomai nuo to, kokį paviršių 
dengiate/kokios apdailos norite. Sumaišykite bz-Cor Polyurethane SAT-EX laką su aktyvintoju, įsitikinant, 
kad visad naudojate proporciją 10:1. Gerai išmaišykite, tuomet lakas bus paruoštas naudojimui. Naudokite 
ant jau išdžiūvusio bz-COR lako, jei paviršius, kurį lakuojate bus laikomas lauko sąlygomis. Šis produktas 
taip pat gali būti naudojamas tiesiai ant bp-COR fiksatoriaus, jam pilnai išdžiūvus.  

LAUKO SĄLYGOMIS: 3 sluoksniai. Leiskite džiūti 3-4 valandas tarp pirmojo ir antrojo sluoksnių. Tuomet 
palaukite 5-6 valandas prieš dengiant trečiąjį sluoksnį. 

NELIMPA LIEČIAMAS: po 3 valandų. 

ATSPARUS ĮBRĖŽIMAMS: PO 7-8 valandų. 

Nelaukite daugiau, nei 24 valandas tarp tepamų sluoksnių. Lakas yra atsparus įbrėžimams, tačiau ši savybė 
susiformuoja tik panaudojus bent 2 sluoksnius lako ir paliekant gaminį džiūti bent 7 dienas.  

 

FIZINĖS/FIZIKINĖS SAVYBĖS: 

Tankis esant 20 laipsnių temperatūrai......0,980 kg/cm3 

Kietųjų medžiagų kiekis..............................40% 

Kondensacija.............................................Reaguoja su aplinkos drėgme 

Produkto tipas...........................................dvikomponentis 

Spalva.........................................................permatoma 



 

TEMPERATŪRA DARBO PROCESE: 

Rekomenduojame naudoti bz-Cor Polyurethane SAT-EX laką esant ne žemesnei nei 10, ir ne aukštesnei 
nei 30 laipsnių temperatūrai, nepriklausomai nuo to, ar gaminys skirtas vidaus ar išorės naudojimui. 
Žemesnė arba aukštesnė nei nurodyta temperatūros gali sukelti itin greitą džiūvimo procesą arba ne 
skaidrų užbaigimą. 

LAIKYMAS: 

Laikykite produktą uždengtą vėsioje ir gerai ventiliuojamoje patalpoje, išvengiant tiesioginių saulės 
spindulių. Galiojimo laikas – 12 mėnesių. Po panaudojimo – įsitikinkite, kad produktas buvo gerai 
uždengtas ir buvimas kontakte su oru neužsitęsė. 

IŠEIGA: 

Vienam sluoksniui 1 litro produkto turi užtekti 8 kvadratiniams metrams. 

VALYMAS: 

Kruopščiai nuvalykite visus įrankius, kurie buvo kontakte su „XILENO“ aktyvatoriumi. 

DŽIŪVIMO LAIKAS: 

Kiekvienam sluoksniui reikalingas 6-7 valandų džiūvimo laikas. Rekomenduojama padengti gaminį 3 
sluoksniais bz-Cor Polyurethane SAT-EX. Tai atlikus – Corten plieno bus itin gerai apsaugotas. Galutiniam 
sluoksniui leisti išdžiūti nuo 24 iki 48 valandų, nors maksimalus atsparumas susiformuos tik po 7 dienų. 

 

PRIEŽIŪRA: 

Satino apdailos Corten plienas yra daug ilgaamžiškesnis, tačiau priežiūra vis vien yra reikalinga. Konkreti 
priežiūra priklauso nuo gaminį supančių fizikinių, mechaninių bei atmosferos įtakotų sąlygų. Darbai  turėtų 
būti atlikti specializuotos įmonės, kuri kiekvienu atveju suteiks reikiamą priežiūrą. 

 

 

 

 

 


