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rozmíchat

Vodou
Ĝeditelný

Druh materiálu
Vodou Ĝeditelná, hedvábnČ lesklá, transparentní nátČrová
hmota na vytváĜení mezivrstev a finálních vrstev na
dĜevČných stavebních dílech. Pro venkovní i vnitĜní použití

NáĜadí þistit
vodou

Použití
Cetol WF 955 slouží k vytváĜení mezivrstev a finálních vrstev na
dĜevČných stavebních dílech v nátČrovém systému Sikkens. Lze jej
aplikovat v jedné vrstvČ o síle 300 µm mokré vrstvy v silnovrstvém
systému nebo v jedné þi dvou vrstvách v tenkovrstvém systému.
K použití v prĤmyslové výrobČ.

Vlastnosti
Cetol WF 955 se lehce a s minimálními ztrátami aplikuje
vysokotlakým nástĜikem. Vzniklá vrstva má za sucha plnicí charakter,
elegantní vzhled a výbornČ odolává povČtrnostním vlivĤm. Mezi další
vynikající vlastnosti Cetolu WF 955 patĜí zejména vysoká trvalá
pružnost nátČrového filmu, jeho snadné þistČní, stabilita lesku a
odolnost proti slepování dĜevČných dílĤ.
Barevný odstín
Viz sortiment a pĜehled barevných tónĤ.
PĜi volbČ lazurovacího barevného odstínu je nutno respektovat
Rosenheimskou tabulku pro nátČrové skupiny lazurovacích tónĤ.
Všechny lazurovací odstíny jsou navzájem mezi sebou mísitelné.
Optický vjem jednotlivých lazurovacích odstínĤ mĤže být na rĤzných
druzích podkladĤ rozdílný. Doporuþuje se provést zkoušku na daném
druhu dĜeva. Tmavší barevné odstíny odolávají povČtrnostním
vlivĤm lépe než svČtlé.

Symbol nebezpeþnosti: Výpary þi aerosol nevdechovat.
PĜi nedostateþném odvČtrávání používejte ochranné pomĤcky.
ChraĖte pĜed dČtmi.
SmČrnice VOC
EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/e): 150 g/l (2007) / 130
g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 40 g/l VOC.
Bezpeþnostní pokyn
I pĜi zpracovávání materiálĤ, které obsahují minimum škodlivých látek
je nutno dodržovat obvyklé bezpeþnostní pĜedpisy.

Zpracování
Základní pravidla
Pro použití povrstvovacích systémĤ Sikkens by se mČla vlhkost
dĜeva pohybovat mezi 12 až 15 %.
Podle smČrnic na povrstvování oken, které vydal Spolkový výbor pro
barvy a ochranu vČcných hodnot, norem VOB, díl C, DIN 18363 a
doporuþení Institutu okenní techniky v Rosenheimu musí být dĜevČné
stavební díly pĜed zabudováním do stavby opatĜeny ze všech stran
minimálnČ jednou základní vrstvou a minimálnČ jednou mezivrstvou,
pĜiþemž výsledná tloušĢka suché vrstvy by mČla být minimálnČ 30 µm.
Volba a použití nátČrového systému, pĜedevším také barevného
odstínu, by mČla tato kritéria rovnČž respektovat. Povrch musí být
suchý, bez pĜítomnosti mastnoty a prachu. Tmavá povrstvení mohou
zpĤsobit místní pĜehĜátí povrchu sluneþním záĜením ( až 80 °C).

StupeĖ lesku
HedvábnČ lesklý (40 – 50 GU/60°)

Zpracování Cetolu WF 955 se dČje vysokotlakým stĜíkáním.

Pojivo
Disperze þistých akrylátĤ na bázi technologie Power-Feed.
Hustota (specif. hmotnost)
Asi 1,05 kg/l, dle barevného dstínu
Balení
5 l konev EWK
20 l konev EWK
120 l sud
Skladování
Minimální skladovatelnost 1 rok. Použitá balení se musí dobĜe
uzavírat, skladovat v chladu a suchu, chránit pĜed mrazem.
Likvidace
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se likviduje
podle pĜedpisĤ platných v ýR.

ěedČní
V pĜípadČ potĜeby vodou.
SpotĜeba
SpotĜeba by se mČla pohybovat mezi 150 -300 ml/m2, záleží na
síle aplikované vrstvy, bez ztráty prostĜikem.
Minimální teplota pro zpracovávání
15-25 oC pro podklad, vzduch a materiál, pĜi relativní vlhkosti
vzduchu 60 %.
ýasy schnutí
Za podmínek normy DIN 50014, teplota 23 °C / rel. vlhkost
vzduchu 50 %
Suchý na prach: asi po 60 min.
PĜetíratelný:
asi po 4 -6 hodinách, vodou Ĝeditelnými NH
asi po 4 dnech, NH na bázi org. rozpouštČdel

Pozn: Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor stavebních barev
Sikkens v ýR, je registrována v recyklaþním systému EKO-KOM pod
identifikaþním þíslem EK- F05020531.

Schnutí povrstvení je závislé na tloušĢce aplikované vrstvy a také se
mĤže prodloužit u druhĤ dĜev bohatých na doprovodné látky.
PĜi schnutí je tĜeba zabezpeþit dostateþnou teplotu a výmČnu
vzduchu.
ýištČní náĜadí
Vodou ihned po použití, lze použít i saponáty, bČžnČ používané v
domácnosti, nebo þisticím roztokem ST 830*.

Oznaþení stupnČ nebezpeþnosti
Prosím, respektujte pĜíslušný Technický list
Všechny údaje o našich produktech obsažené v této publikaci nejsou údaje popisující vlastnosti zboží. Jakost, zpĤsobilost, kvalifikace a funkce rovnČž i úþel použití našeho zboží se stanovují výhradnČ jen podle popisĤ produktĤ, které jsou základem
pĜíslušných prodejních smluv. V každém pĜípadČ jsou pĜípustné odchylky obvyklé v tomto oboru, pokud nebylo písemnČ ujednáno nČco jiného. Všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu techniky. Na uvedené struktury vrstev a podklady nevznášíme
žádný nárok na úplnost, pĜedstavují pouze možné pĜíklady. KvĤli znaþnému množství podkladĤ a podmínek objektu není kupující/uživatel zproštČn své povinnosti, aby u našich materiálĤ na vlastní odpovČdnost odbornČ vyzkoušel jejich zpĤsobilost pro
pĜedpokládaný úþel použití za odpovídajících podmínek a zpracoval je podle souþasného stavu techniky. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Po vyjití nového vydání ztrácí tato publikace platnost.

Obchodní divize Zpracování dĜeva
Akzo Nobel Deco GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 11

31515 Wunstorf

Deutschland

Tel. +49 5031 961-0

Fax +49 5031 961-274

Pozor: speciální skladba nátČrového systému u barevných
odstínĤ Trend na stálorozmČrové stavební díly ze smrkového
dĜeva
Tato skladba musí být vždy dodržena!

NátČrový systém
1. StálorozmČrové dĜevČné stavební díly
Impregnace podle DIN 68800, díl 3 (jen jehliþnaté dĜevo)
Zkoušeno dle EN 152.1, EN 113 a RAL.
Cetol SV 868*
Cetol WV 881*
Cetol WV 886*

Impregnace podle DIN 68800, díl 3
(Zkoušeno dle EN 152.1, EN 113)
Cetol WV 886* TU030, s ochranou proti UV záĜení

Základování
Cetol SP 520*
Cetol WP 560*
Cetol WP 562*
Zkoušeno dle EN 152.1, nepožaduje-li se ochrana
dĜeva proti hnilobČ, mĤže separátní impregnace odpadnout)
Mezivrstva
Cetol WM 660*/661*/662*
Cetol WF 955

Základní nátČr
Cetol WP 560*/562*, barevný odstín Trend
Mezivrstva
Cetol WF 955, barevný odstín Trend
Finální nátČr
Cetol WF 955, barevný odstín Trend
Poznámka k odstínĤm dle vzorkovnice Natural Balance
Všechny odstíny Cetolu WF 955, které jsou vytvoĜeny dle této
vzorkovnice, mohou být použity na dĜevČné stavební díly v interiérech
i v exteriéru.

Finální nátČr
Cetol WF 955

Aby byla docílena potĜebná odolnost nátČrĤ na dílech v
exteriéru, je nutné pod následující barevné odstíny použít
impregnaþní prostĜedek Cetol WV 886 o odstínu TU 030 se
speciálním UV filtrem.

F4.08.82T
F9.28.79T
G1.18.82T
G6.12.76T
G7.10.79T
J1.05.67T

K7.12.80T
L0.08.80T
M9.16.64T
N7.04.52T
R6.07.57T

Tento pĜedepsaný systém je nutno bezpodmíneþnČ dodržovat!
2. ýásteþnČ stálorozmČrové dĜevČné díly.
U tČchto dílĤ a konstrukcí obecnČ dochází k vČtším tvarovým a
rozmČrovým zmČnám vlivem kolísající vlhkosti dĜeva, proto je nutno
aplikovat tenkovrstvé systémy. Celková tloušĢka mokrého filmu by
nemČla pĜekroþit 200 µm. Od mezivrstvy je tĜeba upustit.
mezivrstvy.
Pokyn
Ve zvláštních þi mimoĜádných pĜípadech si vyžádejte neprodlenČ
technické poradenství u zástupcĤ firmy Sikkens v ýeské republice. Za
nesprávné, nevhodné þi neodborné použití výrobku nebo jeho
zneužití výrobce ani dodavatel neruþí.
* Prosím, respektujte pĜíslušný Technický list

Tabulkové údaje pro stĜíkání
ZpĤsob aplikace

Airless

Airless + vzduch

Tlak ( bar)
Velikost trysky mm
Úhel stĜíkání °
TloušĢka mokré vrstvy µm
ěedČní

100 - 120
0,28 = 0,011 inch
20 - 50
150 - 300
žádné

80 - 100
0,28 = 0,011 inch
20 - 50
150 - 300
max. 5 %

Poradenské služby k automatickým stĜíkacím zaĜízením na požádání.

Sikkens –kvalita je naše oblíbená barva!
Distributor v ýR :
JIPA, spol. s r.o.
Družstevní 63
463 31 Chrastava

Telefon/fax : +420 482 411 011
e-mail: sikkens@jipa.cz
www.jipa.cz
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