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Koopmans HYDRANT YACHTLAK

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba bezfarebný s UV filtrom

Lesk lesklý

Zloženie alkydová živica, uretánovo – alkydová živica

Špecifická hustota 0,94 kg/l pri 20 °C

Obsah pevných látok cca 52 % obj.

Balenie 0,75 l; 2,5 l

Aplikačné údaje

Nástroje štetec, valček, striekacia pištoľ

Schnutie 24 hod.

Výdatnosť 15 – 25 m²/l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)

Riedenie riedidlo do 5 %

Povrchy drevo v exteriéri

Aplikačné podmienky teplota nad +10 °C a relatívna vlhkosť do 85 %

Čistenie nástrojov riedidlo

Pracovný postup

Príprava povrchu Povrch by mal byť pevný, suchý, čistý, bez nečistôt, mastnoty a  pod. Max. vlhkosť nesmie 
prekročiť 18 %. Zašednuté drevo očistite vhodným prípravkom  (napr. Houtcleaner), ktorý od-
stráni lišajníky, mach a iné nečistoty.

Odporúčaný pracovný postup Naneste prvú vrstvu produktu, ak je nutné použite riedenie do 5 %. Ak je vrstva úplne suchá, 
prebrúste brúsnym papierom s P200 – P240. Na takto pripravený povrch naneste druhú vrstvu. 
Aplikujte pri teplote 15 až 20 °C. Medzi vrstvami je doba schnutia 24 hod.

Technický list

Lak s vysokou odolnosťou pre ochranu dreva v obtiažnych poveternostných podmienkach. Hydrant 
Yachtlak je moderný lak na ochranu dreva v exteriéri, chráni drevo, ktoré je vystavené stálemu kon-
taktu s vodou. Je možné ho používať na nové drevo, aj na renováciu. Vytvára trvanlivú vrstvu a vode 
odolný povrch (na sladkú aj slanú vodu). Účinne chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi.

Výhody
• vysoký lesk 
• dlhodobá ochrana 
• jednoduchá aplikácia 
• vysoká odolnosť voči trvalému kontaktu s vodou
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Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia

 POZOR

 Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/ho-
rúcich povrchov. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zabráňte uvoľneniu do život-
ného prostredia. Noste ochranné rukavice. V prípade požiaru: na hasenie použite hasiacu penu, 
oxid uhličitý. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. 

 Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na vyžiadanie.

Likvidácia Odporúčania pre likvidáciu: v súlade s platnými predpismi.

 Ekológia – odpady: zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo 
metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.


