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ARD SHIP OPACO 
Jednozložkový, polyuretánový, matný lak na drevo a plavidlá. 

 

CHARAKTERISTIKA: 
ARDSHIP je transparentný lak na drevo na báze alkyd-olejouretanovej živice, ktorá dodáva výrobku 

mimoriadnu odolnosť voči atmosférickým vplyvom, predlženie ponoru vo vode aj v slanej. Má výbornú 

pružnosť, ľahko sa nanáša, vytvára originálny tvrdý, plný matný film, ktorý si zachováva elasticitu a priľnavosť 

aj pri intenzívnom vystavení slnečnému žiareniu a agresívnej soli. Vďaka týmto vlastnostiam je určený na 

ochranu a dekoráciu drevených častí rôznych typov plavidiel a na drevené povrchy obzvlášť vystavené 

atmosférickým vplyvom a slnečnému žiareniu v prímorských a horských oblastiach. 

 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Drevo ešte nenatierané: 
Povrch obrúsiť a dobre očistiť od prachu a špiny. Na suchý povrch aplikovať v dvoch a viac vrstvách ARD SHIP. 

Drevo už natierané zhoršenej kvality: 
Pri výskyte solí plochu dôkladne umyť sladkou vodou. Dôkladne obrúsiť, odstrániť všetky zle priliehajúce časti 

predchádzajúceho náteru a dobre očistiť. Na suchý povrch aplikovať v dvoch vrstvách  ARD SHIP. 

 

- v prípade ak si prajeme farebný odtieň dreva, odporúčame ako prvú vrstvu naniesť ARD DECOR vo vybranej 

farbe, po 12 hod plochu jemne prebrúsiť a pokračovať aplikáciou ARD SHIP. 

 

NANÁŠANIE: 
Štetec a valec: 
Na prvú vrstvu zriediť  3 až 4 %  riedidlom 0.970.0030. Na ďalšie vrstvy zriediť 1 až 2 %.  

Striekacia pištoľ: 
Zriediť maximálne 4 %  riedidlom  0.970.0040 použiť vhodnú trysku  a nanášať. 

 

Druhú a ďalšie vrstvy nanášať v 24 hod. intervale. 

 

Doporučuje sa prebrúsiť  každú vrstvu pred nanesením nasledujúcej vrstvy  veľmi jemným  brúsnym   papierom 

a sledovať žilkovanie dreva. 

 

 

Aplikovať pri teplote  + 5 až + 35 
o
C, nie pri priamom slnečnom žiarení. Pri aplikácii  v uzavretom priestore 

zabezpečiť vhodné vetranie, nejesť, nepiť, nefajčiť! Náradie umyť riedidlom. Výrobok je horľavý. Je potrebné 

dodržiavať bezpečnostné predpisy pri doprave, skladovaní a aplikácii. Používať podľa platných hygienických a 

bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť 

a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími  informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov. 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická hmotnosť:                  920 ± 30 g/l 

Viskozita pri  60 
o
C:                   50 ± 5 s. Tazza č. 4 

Vzhľad:                                       matný  40±5 glos 

Bod zápalnosti :                          + 39°C 

Doba schnutia pri  20 
o
C:            nechytá prach po 1 hod. 

                                                    suché na dotyk po 4 hod. 

                                                    suché do hĺbky po 24 hod. 

Výdatnosť:                                 cca. 8 m
2
/l  v dvoch vrstvách pri hrúbke 50 mikrónov suchého filmu. 

Farba:                                         bezfarebný  

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi  na základe 
súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden 

právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť 

vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia 2013/06 


