Techninis aprašymas

Produkto numeris 0725

Hydro-Tiefengrund
- Primer Hydro -

Likutis
Kiekis ant paletės

90

24

Pakuotė

5l

30 l

Pakuotės rūšis

Bakelis W

Bakelis W

Pakuotės kodas

05

30

◼

◼

Artikelio Nr.
0725

Išeiga

Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant
pakankamai didelio bandomojo ploto

Panaudojimo sritys

■ Gruntas smėliniams, mineraliniams pagrindams, pvz., P II ir P III
■ Dengiama prieš Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF ir kitas sintetinių dervų dangos
sistemas
■ Naudojamas ir kaip gruntas vidaus patalpose kartu su Color 2WS ir Color LF

Savybės

■
■
■
■
■

Galimi sistemos
produktai

 Siliconharzfarbe LA (6400)

Sutvirtinantis
Suvienodina absorbavimo savybes
Silpno kvapo
Aplinkai nekenksmingas
Vandeningas (skystas)

 Siliconharz Füllfarbe LA (0560)
 Betonacryl (6500)
 Siliconfarbe SF (6415)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti sausas, švarus ir be įtrūkimų

Apdirbimas

■ Apdirbimo laikas (+20 C)
Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.
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Hydro-Tiefengrund

Apdirbimo nurodymai

Prieš naudojimą suplakti
Produktą tolygiai paskirstyti teptuku arba voleliu
Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius

Nurodymai

Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su
atsakingu darbuotoju.
Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

Darbo įrankiai/ valymas

Darbo įrankius ir suteptas vietas iškart po darbo plauti su vandeniu

Sandėliavimas/
galiojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti
mažiausiai 12 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

GISCODE

BSW20

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su
buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Produkto numeris 0725

Pateikta informacija sudaryta remiantis
paskutiniais gamintojo gamybos ir
panaudojimo techniniais duomenimis,
gautais po bandymų laboratorijoje.
Atnaujinus informaciją naujausiame
techniniame aprašyme, ankstesnieji
netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali
nežymiai skirtis, todėl mes
rekomenduojame atlikti bandomuosius
darbus ant nedidelio paviršiaus ploto.
Be to, esant dvejonėms dėl produkto
apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą
mūsų darbuotoją.

.
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