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 Durolan fedőlakk 
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Alkalmazási terület:             
A fedőlakkok helykitöltőként funkcionálnak a korona- és hídmunkálatok rögzítőanyagai számára. 
A DFS-Diamon GmbH ehhez különböző erősségű festékeket szállít aszerint, hogy a kezelő 
milyen konzisztenciában dolgozza fel a cementet/ragasztót. 
 
Alkalmazási mód:   
Használat előtt rázza fel, amíg egyenletes színtónust nem lát a palackban. A csavaros kupakban 
lévő ecsettel egyenletesen és vékonyan vigye fel a lakkot. Alapozóként/keményítőként Plastodur 
(DFS) ajánlott. Ez kompatibilis a Durolan fedőlakkal, és jól megköt a következő felviendő 
réteghez. Első mázoláshoz az áttetsző fedőlakk is használható. Javasoljuk, hogy az első réteget 
az elkészítési határ fölé terjessze ki, hogy védelmet nyújtson a mechanikai sérülésekkel 
szemben. Az első réteg megszáradása után vigye fel a valódi színes fedőlakkot. Törekedjen az 
egyenletesen fedő felvitelre, amely körkörösen kb. 1 mm-re az elkészítési határ előtt ér véget. Ha 
a lakk túl sűrű, vagy túl hosszú a száradási idő, a Durolan a hozzá tartozó hígítóval valamelyest 
módosítható. 
 
Felvitel vastagsága: 
áttetsző 3-5 µm 
kék  4-6 µm 
piros  8-12 µm 
ezüst  12-14 µm 
arany  14-16 µm 
 
A száradási idő kb. 30 másodperc. 
A száradási idő eltelte után további rétegek vihetők fel. A viszkozitás a hozzá tartozó hígítóval 
szabályozható. 
 
Óvintézkedések: 
 
Kézvédelem: Viseljen PVC védőkesztyűt. Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén: Ápoló 
 krémmel kenje be a termékkel érintkező kezet. 
 
Szemvédelem:  Az oldószer fröccsenése ellen viseljen védőszemüveget. 
 
Testvédelem:  Viseljen természetes szövetből (pl. pamut) vagy hőálló szintetikus szövetből 
 készült antisztatikus ruházatot. Bőrre kerülés után alaposan tisztítsa le. 
 
Tulajdonságok: 
Vízgőzzel és szigetelőanyagokkal szemben ellenálló. Egyenletesen fedő, karcolásálló és 
szigetelő. 
 
Tárolás: 
A tárolás a gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások (VdF) szerint történik. Maximum 
2 év egyenletes, 30 °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten. 
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