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Master Base Primer, Natural (Přírodní) je hustý základní nátěr na dřevo na vodní
bázi s rychlým schnutím pro dřevěné povrchy umožňující smirkování. Tento
základní nátěr utěsní póry dřeva a minimalizuje pronikání kyseliny tříslové a
slepování bočních hran. Je vhodný pouze pro neošetřené a smirkované povrchy
a lze jej použít jako vynikající základní lak před ošetřením dalšími laky na podlahu
WOCA na vodní bázi.
•
•
•
•

Rychleschnoucí
Snižuje slepování bočních hran
Úsporné používání
Minimalizuje pronikání kyseliny tříslové

Oblast použití
Lakování nového, neošetřeného a smirkovaného dřeva. Ideální pro všechny druhy dřeva.

Použití
Příprava

Je důležité, aby jak dřevo, tak i základní nátěr měly teplotu min. 15°C (nejlépe kolem 20°C) a přibližně
40-60 % vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální
odpařování a doba schnutí. K závěrečnému smirkování musí být použit jemný smirkový papír (zrnitost
120). Následně dřevo pečlivě vysajte. Povrch musí být očištěn od špíny, mastnoty, vosku a prachu. Před
použitím základní nátěr důkladně protřepejte.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Závěrečné smirkování

Hrubost 120.

Úprava

1 x základní nátěr + 2-3 x lak WOCA.
Neředěný základní nátěr naneste štětcem nebo válečkem po délce struktury dřeva a nechte povrch
vyschnout. Naneste vrstvu vrchního nátěru – použijte některý z laků na podlahu WOCA. Povrch nechte
vyschnout až do dalšího dne. Povrch osmirkujte smirkovým papírem se zrnem 120-180 a důkladně
vysajte. Naneste další 1 až 2 krycí vrstvy nátěru.

Poznámka

Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy základního nátěru / laku denně z důvodu nebezpečí
nadměrného bobtnání dřeva.

Doba schnutí
Doba schnutí

K broušení přibližně po 120 min při 20°C a při relativní vlhkosti 30-60 %.

Poznámka

Pokud nebudou doby schnutí dodržovány, může být výsledkem špatná přilnavost a snížená odolnost.
Pro každou vrstvu Master Base Primer se doba schnutí prodlužuje. Vysoká teplota a nízká vlhkost
vzduchu dobu schnutí zkracuje. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužuje.
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Technické údaje
Báze

Akrylátová disperze

Hustota

Cca 1,0-1,05 g/ml

Obsah sušiny

Přibližně 35 %

Trvanlivost

1 rok od data výroby.

Viskozita:

Připraveno k použití, přibližně 35 vteřin podle DIN,
pohárek 4 mm, při 20°C.

Spotřeba

Přibližně 8 až 12 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu
dřeva.

Barvy

Natural (Přírodní), Extra White (Extra bílý) a Nordic White
(Bílý).

Čištění nářadí

Vodou

Skladování

+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být
vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu).
Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.

TOL

TOL-Max: 95 g/l, MAX. OBSAH TĚKAVÝCH ORG. LÁTEK
(Fáze II,A/e (VRNH)): 130 g/l.

Schválení

Pro použití ve vnitřním prostředí/IBR.

Údržba a související výrobky
Týdenní čištění

Master Cleaner, #684525

Pololetní péče

Master Care, #684125

Související výrobky

Intensive Wood Cleaner, #551525
Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A
Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A
Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A
Master QP Lacquer, #690130A/31A
Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A
Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A
Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A

Nářadí

Váleček, vlas 9 mm, #88005
Váleček, vlas 11 mm, #88003
Rukojeť natíracího válečku, #599650
Teleskopická tyč, #599651
Bavlněný leštící pad, #596051
Držák s kloubem a svorkou pro pad, #399710
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Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení s
ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

