
DATABLAD
FINISH W TRP RADIANT

Finish W TRP Radiant er en to-komponent polyuretan lakk basert på hydroksylerte akrylharpiks
og alifatisk polyisocyanat i vandig medium. Lakken kjennetegnes høy flekkbestadnighet og
slitestyrke. Anbefales som etterbehandling til mikrosement, gjør overflaten enklere og rengjøre
Takket sine egenskaper, egner seg produktet utmerket til områder utsatt for mye slitasje eller
trafikk. Kan fint brukes på baderom, inngangspartier men også i offentlig miljø som industrigulv,
restauranter, hoteller.  

Tekniske informasjon

Tørrvekt                                            45% med vann
Spesifikk vekt                                   ca. 1,06 g / cm3
Viskositet (Ford-4)                           20 sek
Minimum påføringstemperatur     8°C grader
Tørketid mellom lagene                  6- 8 timer
Gangbar etter                                  med forsiktighet etter 24 timer. Gjennomherdet etter 7 døgn 
Rengjøring                                        vaskes bort med vann (før produktet er herdet) 
Farge                                                 gjennomsiktig
Glansnivå                                          matt eller blank
Slitestyrke (ASTM D4060-95)          10 - 15 mg (CS10/1000/1000g) 
Forbruk                                             0,12 kg /m2 i to lag

Egenskaper
konsoliderer og vanntetter overflaten
gulner ikke
enkel å påføre
moderat elastisitet
høy slitestyrke
høy heftighet
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Regngjøring

Vask verktøy i vann rett etter du er ferdig med å påføre primeren.  

Forpakning

Finish W TRP Radiant er tilgjengelig i 1,3kg, 2,6kg og 6,5 kg sett. 

Holdbarheten

Produktet har holdbarhet på 12 månender forutsatt at den er forsvarlig oppbevart i den
originale forpakningen.

Sikkherhetshensyn
Unngå kontakt med øynene eller huden. Bruk beskyttelsesbriller, hansker og maske mens du
jobber med produktet. I tilfelle kontakt med øynene, hud, vask umiddelbart med rik mengde
vann og kontakt en lege dersom nødvendig. 

Applikasjon

Forberedelse: overflaten må være behandlet med Primer Finish før man påfører lakken.
Overflaten må være helt tørr.  

Bland komponent A (lakk) med komponent B (catalizator) og rør dem godt sammen. Bland kun
den mengden av produktet som du trenger for ett lag.
Blandingsforholdet mellom A og B er 1 del A og 0,3 del B. Når komponentene og godt blandet
sammen og konsistensen er gel-aktig, tilsett 30% vann og bland godt igjen til blandingen er helt
homogen og klar til bruk. Anbefales ikke å tilsette vann senere i prosessen. 
Produktet påføres med korthåret rull spesielt beregnet for lakk, alternativ ved bruk av
lakksprøyter. Påføres i tynne, jevne lag for å unngå synlige rullemerker. 

Finish W TRP Radiant brukes når rom- og underlag temperatur er mellom 10 og 25°C grader.
Ikke påfør produkter dersom luftfuktighet er over 80%. Sørg for god ventilasjon i rommet når
produktet påføres men unngå at det kommer støv inn og setter seg på tørkende lakk. Ikke jobb
med produktet i direkte sol. Andre laget kan påføres etter 6-8 timer. 


