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AMERIN ® U-3/M 
MATT FED ŐLAKK 

 
1.Leírás:  

 
Poliizocianát prepolimer műgyanta alapú,  oldószereket és speciális adalékanyagokat tartalmazó egykomponensű 
matt fedőlak 
 
 

 
2. Tulajdonságok:  
 

• kíváló tapadóképesség  
• nagyon jó kopásállóság,  keménység  
• gyors száradás  
• kellemes, esztétikus matt felületet ad 

 
 

 
3. Alkalmazási terület:  
 
A matt fedőlakk az epoxi és poliuretán bázisú, fényes felületű AMERIN® bevonatok (AMERIN® DT-4,  
AMERIN® UD-4, AMERIN® UTR-3/P, AMERIN® USP-1, stb.) mattitására szolgál. 
 
 

4. Műszaki adatok: 
 

Megjelenés enyhén barnás színű folyadék 

Kifolyási idő, 25 oC-on, Mp4, s 15- 40 

Lobbanáspont, oC 30-32 

Sűrűség, 25 °C-on, g/cm3 0,94-1,00 

Minimális kikeményedési hőmérséklet oC + 10 

Javasolt feldolgozási hőmérséklet oC + 15 - + 20 

Átvonhatósági idő 20 oC-on, óra 8 

A bevonat járható 20°C-on, óra 24 

Teljes átkeményedési idő 20°C-on, nap 7 

Vízállóság vízálló 

 
 

 
5. Követelmények az aljzattal szemben: 
 Száraz, sima, portól, festéktől, zsíros, olajos szennyeződésektől mentes felület. Bővebben ld. Alkalmazástechnikai 
előírások 
 
6. Felület-előkészítés: 
Bővebben ld. Alkalmazástechnikai előírások 
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7. Feldolgozás: 
 
Az AMERIN® U-3/M  oldószert tartalmaz, ezért alkalmazása során és utána legalább 12 órán át gondoskodni kell a 
jó szellőzésről. A munkavégzés során szigorúan be kell tartani a II. tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokra 
vonatkozó tűzrendészeti előírásokat. 
Az AMERIN® U-3/M-et a megtisztított felületre egy vagy két rétegben kell felhordani. A második réteget az első 
után 8-24 órán belül kell felvinni.  A felhordáshoz rövidszőrű, oldószerálló Teddy-hengert, kis és nehezen 
hozzáférhető felületekre pedig ecsetet kell használni. 
Átlagos anyag szükséglet: 

- rétegenként kb. 0,1 kg/m² 
 

Figyelem! Ahhoz, hogy szép egyenletes felületet kapjunk, felhordás során ügyelni kell a következőkre: 
- A kannákat csak a tényleges munka alatt tartsuk nyitva. Előtte, a munkaközi szünetekben és – ha  nem 

használtuk el az összes anyagot – a munka befejezése után a kannákat zárva kell tartani. 
- A munkához csak új, tiszta, száraz Teddy-hengereket vagy ecseteket szabad használni. Akkor is új 

hengerrel kell folytatni a mattítást, ha a munkában 0,5-1 óránál hosszabb szünetet tartottunk. 
- A felnyitott dobozból a lakkot lehetőleg egy órán belül használjuk el. 

 
 

 
8. Kiszerelés: 
15 kg-os egységekben  
Külön kívánságra egyéb kiszerelési egységekben való szállítást is vállalunk. 
 
9. Tárolhatósági idő: 
6 hónap (A tárolásra vonatkozó tudnivalókat ld. Alkalmazástechnikai előírásokban) 
 
10. Biztonságtechnika, munkaegészségügy: 
A kikeményedett anyag fiziológiailag ártalmatlan. A folyadékra vonatkozó tudnivalókat az Alkalmazástechnikai 
előírások és a Biztonsági adatlap tartalmazza. 
 
11. Tűzvédelmi besorolás: 
II. fokozat (Tűz-és robbanás veszélyes)  
           
12. Tisztítás: 
A még ki nem keményedett anyag AMERIN® H-2/PUR hígítóval távolítható el. A kikeményedett anyag viszont 
csak mechanikus úton távolítható el. 
  
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
Kikeményedés után az anyag a háztartási hulladékkal együtt kezelendő. 
Az edényzetben lévő maradékok veszélyes anyagként, lakkmaradékként kezelendők. 
 
14. Engedélyek: 
CE minősítés: 90-09-0002 TSÚS 
 
Ezen termékismertetőnket a legjobb műszaki ismereteink, tapasztalataink, vizsgálataink szerint állítottuk össze. 
Általános útmutatást nyújt, és nem vonatkozik konkrét alkalmazási esetekre. A termékismertető tartalma azonban 
nem képezi jogi kötelezettség tárgyát, a benne foglalt adatokra hivatkozva kárigény nem érvényesíthető. 
Ezen termékismertető minden korábbi kiadást érvénytelenít. 
 
További információkért forduljon a gyártóhoz vagy képviselőjéhez.    
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