LAVEDIL S
Super omyvatelná barva pro venkovní i vnitřní použití s vysokou krycí schopností.

SLOŽENÍ
Venkovní barva složená z akrylových kopolymerů vysoké kvality, vybraných inertních
materiálů, oxidu titaničitého, speciálních přísad jako dispergátorů a provzdušňovadel pro
zlepšení aplikace. Použitá barviva zaručí barevnou stálost v čase.

VLASTNOSTI
Specifická hmotnost
1,468 kg / l

Spotřeba
150 – 200 gr / m2 na 1 vrstvu (0,10 – 0,13 l / m2)
Vydatnost
4 – 6 m2/l konečná spotřeba při 2 nátěrech (dle povrchu)

Produkt s vysokou vodoodpudivostí a odolností vůči alkalickým vlivům. Vhodný pro
aplikaci na jakoukoli omítku nebo již natírané povrchy penetrované vždy 1 nátěrem
ISOEDIL-A.
Technické údaje:
Odolný vůči mytí: 5000 cyklů dle DIN 53778 (Superomyvatelný).
Zachová barvu na 600 hodin UV-kondenzace v souladu s ISO 7724.
Odolný vůči křídování na 600 hodin UV-kondenzace v souladu s ASTM-D 659.
Difúze vodních par (DIN 53122): 55 gr / m2 za 24 hod.
Faktor odolnosti vůči difúzi vodních par (DIN 52615): µ = 2550
Ekvivalentní vrstva vzduchu (DIN 18550): Sd = µ•s = 0.5 m (výpočet při s=0.2•10-3 m)

Koeficient absorpce vody (DIN 52617): w = 0.08 kg/(m2• h1/2)
Dle teorie Kuenzle (DIN 18550): Sd • w =0.04 kg/(m• h1/2)

POUŽITÍ
LAVEDIL S se používá jako ochranný a dekorativní nátěr, bílý nebo barevný, na civilní
omítky jako finální úprava a na již dříve natírané fasády. Určen jak pro venkovní tak vnitřní
použití.
Příprava podkladu
Povrch, který bude natírán musí být suchý, zbavený prachu a nečistot, očištěna od
případných stop oleje, tuku a dalších usazenin.
V případě nových omítek vyčkejte s aplikací produktu alespoň 28 dní od jejich dokončení.
V případě drolících se omítek nebo výrazně savých povrchů doporučujeme aplikovat
akrylátovou penetraci typu ISOEDIL-A ředěného vodou v poměru 1:5 anebo hloubkovou
penetrací ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE ředěného 1:5.
Stejný postup je doporučován, vykazuje-li povrch silné rozdíly v savosti.

Aplikace
Ředění hmotnosti vodou: první nátěr 40%, druhý nátěr 20%.
Doba mezi nátěry: min. 4 hodiny
Aplikace může být provedena štětcem anebo válečkem z vlny.
Upozornění
Aplikujte pouze na zralé a suché povrchy.
Vyhněte se aplikaci v nejstudenějších ročních období.
Aplikujte při teplotách mezi +5 °C a +35 °C.

Balení
14 l, 5 l

Skladování
V dobře uzavřených obalech. Chraňte před mrazem. Doba skladování: 1 rok.
Kvalita
LAVEDIL S prochází plynulou a přesnou kontrolou v laboratořích Colorificio Veneziano.
Suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány.

Mezní hodnota EU (DIR 2004/42/CE) pro tento produkt (kat. A/a): 75 g/l
(2007)/30 g/l (2010).
Tento produkt obsahuje max. 29g/l COV.

Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace.
Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití.
Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího upozornění.
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