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Delta-Profi Satin
Lakier poliuretanowy do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

Zastosowanie:
Dobrze kryjący lakier półmatowy do drewna twardego i miękkiego oraz metalu i stali, np. do
drzwi, okładzin drewnianych, do wyrobów kowalstwa artystycznego, bram stalowych, itp.

Właściwości produktu:
 łatwy w użyciu
 odporny na działanie słabych kwasów i ługów
 charakteryzuje się wysoką twardością
 wytrzymały termicznie do temp 90oC

Podstawowy materiał: Poliuretan
Wielkości opakowań: 0,75 / 2,5 l

Kolory: 5000 kolorów w systemie ProfiColor Mischsystem. Wszystkie kolory można ze
sobą mieszać.

Dane fizykalne:
Stopień połysku: Półmatowy
Lepkość: Produkt jest gotowy do obróbki.
Gęstość (20oC): 0,91-1,31 g/cm3

Wydajność: 10 m2/l

Dane użytkowe:
PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE WYMIESZAĆ
Suszenie przy 20°C i 65% wilgotności powietrza:

suchy: 1,5 h
twardy: 4-6 h
dalsza obróbka: 16 h

Temperatura zastosowania: minimum 70C
Wilgotność: < 80% względnej wilgotności powietrza
Obróbka: Malowanie pędzlem, wałkiem malarskim lub rozpylaczem.

Rozpylanie pod wysokim ciśnieniem lub metodą airless.
Rozpylacz typu Airless: Dysza 0,09-0,13 cali, ciśnienie 120-150 bar, 130 s w 4-

milimetrowym wylocie z pojemnika.
Wysokie ciśnienie: Dysza 1,5 mm, ciśnienie 3,5 bar, 35 s w 4-milimetrowym

wylocie z pojemnika.
HVLP: Dysza 1,3-1,8 mm, ciśnienie maksymalne, 45-50 s w 4-

milimetrowym wylocie z pojemnika.
Środki rozcieńczające: benzyna lakowa
Czyszczenie urządzeń: benzyna lakowa
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym i wolnym od rdzy

pomieszczeniu, w oryginalnym pojemniku maksymalnie 1 rok.

Układ warstw:
Przygotowanie

powierzchni
Podkład Warstwa

środkowa
Wykończenie

drewno miękkie (iglaste) oczyścić DELTA Vorlack DELTA Vorlack DELTA Profi
Satin



drewno twarde (buk,dąb) oczyścić DELTA Vorlack DELTA Vorlack DELTA Profi
Satin

stal, żelazo odrdzewić i
odtłuścić

DELTA Allprimer DELTA Allprimer DELTA Profi
Satin

cynk, stal ocynkowana,
aluminium

odrdzewić i
odtłuścić

DELTA Allprimer DELTA Allprimer DELTA Profi
Satin

powierzchnie otynkowane
wewnętrzne

oczyścić DELTA Allprimer DELTA Allprimer DELTA Profi
Satin

Informacje bezpieczeństwa:
Utylizacja: Do recyklingu przeznaczać tylko puste puszki; niestwardniałe resztki należy
przekazać do punktu odpadów specjalnych lub punktu odpadów szkodliwych i trudnych.
Kod odpadów: 08 01 20

Wskazówki szczególne:
Regularna kontrola i konserwacja jest konieczna, aby uniknąć szkód warstw i/lub elementów
malowanych.
Dlatego zaleca się wykonywanie regularnych ekspertyz stanu podłoża i farby oraz
dokonywanie poprawek.
Maksymalna wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%.

Wskazówki ogólne:
 Podczas malowania i suszenia dokładnie wietrzyć pomieszczenie.
 W razie niedostatecznego wietrzenia i/lub stosowania rozpylacza należy używać

ochronny aparat oddechowy.
 Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza utrudniają wyschnięcie

malowanej powierzchni.
 Podłoże musi być czyste, suche, wyszlifowane, odtłuszczone, nie może zawierać

substancji utrudniających przyczepność farby i musi być fachowo przygotowane.
Należy przestrzegać VOB, część C, DIN 18363, pkt. 3.

 Nakładanie wałkiem malarskim lub rozpylaczem pozwala uzyskać cieńsze warstwy,
ale wierzchnia warstwa będzie słabiej pokryta i grozi jej szybsze wycieranie.

 Nie malować w pobliżu ognia.
 Chronić przed dziećmi.

Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Trzymać z dala od dzieci i nie wlewać do kanalizacji. Nie wdychać aerozolu (oparów). W
razie niewystarczającego wietrzenia pomieszczeń stosować aparat ochronny dróg
oddechowych. Powyższe dane zostały zebrane na podstawie najnowszego stanu techniki
rozwoju i zastosowania.
Zawierają one ogólne porady. Dane te opisują nasze produkty oraz informują o ich
zastosowaniu i przeróbce.
W ulotce tej nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich występujących w praktyce rodzajów
podłoża i sposobów ich obróbki malarskiej, dlatego w przypadku wątpliwości prosimy o
kontakt z naszym działem technicznym pod numerem telefonu: + 49 2330 926 580.

Z chwilą pojawienia się nowej, uwarunkowanej postępem technicznym, edycji naszej ulotki
technicznej wszelkie wcześniejsze dane tracą swoją ważność.


