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CleanAble je veľmi dobre priľnavý 2K proti grafitový ochranný lak pre rôzne povrchy. Ochranná 

vrstva je podobná keramickému povrchu, je vysoko stabilná voči rozpúšťadlám a odolná voči 

poveternostným vplyvom. Povrch ľahko očistite pomocou handričky a rozpúšťadla.  

Lak je transparentný, matný a má vysokú chemickú odolnosť.  

 

Fyzikálne a technické parametre 

Zloženie špeciálna disperzia, tužidlo HH 31 (pomer miešania 3 : 1) 

Viskozita kvapalina, pripravený priamo na použitie. Dobre premiešajte a skontrolujte 

lesk. 

VOC  < 3 % 

Farba  bezfarebný 

Lesk  matný 

Klasifikácia zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 

1272/2008 (CLP) 

 

Aplikačné údaje 

Použitie ochranný lak môžete použiť na rôznych podkladoch , napr. ako proti grafitový 

lak na drevo, murivo, pre interiér aj exteriér  

Výdatnosť cca 5 – 7 m2/kg na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu) 

Aplikácia  neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním 

  pred použitím dôkladne premiešať 

Zmiešavací pomer 3 : 1 s tužidlom HH31 

Spracovateľnosť 4 hod. 

 

Pracovný postup 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť suchý, čistý a zdrsnený. Vhodné je stredné brúsenie, po skončení venujte 

pozornosť povrchu a dôkladne očistite prach. 

 

Pracovný postup 

Naneste 1 – 2 x CleanAble.  

Brúsenie so zrnitosťou P120 alebo P180. CleanAble je pripravený na použitie. Vždy dôkladne 

premiešajte a skontrolujte lesk. Pridajte tužidlo HH31 (pomer 3 : 1). 

Čerstvý náter nevystavuje dažďu, pare, kondenzácií (vode) počas 48 hod. 

 

Schnutie suchý na dotyk cca 4 – 6 hod. 

  úplné schnutie a konečná tvrdosť cez noc 

Čistenie vodou, čistiaci prostriedok Clean-Up alebo univerzálny čistiaci prostriedok 
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Odstránenie grafity 

Úspešnosť odstránenia grafity je vždy závislá od nasledujúcich štyroch faktorov: 

1. Podklad 

2. Typ farby grafity 

3. Rozpúšťadlo- Grafity Remover 

4. Postup čistenia. 

 

Následná starostlivosť 

Povrch, kde bolo odstraňované grafity je možné po strednom brúsení opäť prelakovať 

CleanAble.  

 

Likvidácia a skladovanie 

Likvidácia a odpad 

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť použitá do kanalizácie a povrchových vôd. 

Pridaním 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa 

sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad. 

Pri likvidácii dbajte na nariadenia o manipulácií so zvláštnymi odpadmi. 

Kód odpadu 08 01 11 / 08 01 12. 

Skladovanie  6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C. 

 

Bezpečnostné opatrenia 

Bezpečnostné pokyny: Dodržujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte 

bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Dokonca aj pri práci s produktami s nízkymi 

emisiami musia byť dodržiavané obvyklé ochranné opatrenia (pracovný odev, okuliare). 

Zabráňte únikom do podzemnej a povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas 

práce a po použití zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje dráždivé látky vypúšťané do 

ovzdušia. 

Pri striekaní: nevdychujte rozprášenú hmlu/aerosóly. 

 

 

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzné a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. 

Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška 

v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka. 
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