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Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 2962

Innenmatt LF

Dispersiniai dažai, atsparūs plovimui pagal DIN 53778
WM.
Sudėtyje mažai teršalų, be tirpiklių ir minkštiklių.
Šlapio trintis pagal DIN EN 13300, klasė 3

Vandeningas

Vidui

Apdorojimo
Temperatūra

Panaudojimo sritys
Remmers Innenmatt LF yra
dengianti
danga,
naudojama
visiems įprastiems paviršiams
vidaus patalpose.
Dengiama ant kalkinio ar gipsinio
tinko, smiltainio mūro, betono,
medienos ar kietos medienos
plaušų
plokštės,
gipskartono,
tapetų (šiurkštaus pluošto).
Produkto savybės
Innenmatt LF yra lengvai apdirbama, atspari plovimui dispersinė
danga vidaus patalpoms.
Specialūs
užpildai
ir
titano
diokdidas
garantuoja
nepriekaištingą padengimo kokybę
ir akinantį baltumą.
Innenmatt LF pasižymi puikiomis
vandens
garų
pralaidumo
savybėmis.
Gali būti uždažoma su įprastiniais
pasteliniais atspalviais.
Tinka dengti ir maitinimo srities
patalpas.
Yra pažymėjimai.
Naudojimas
Pagrindo paruošimas
Pagrindas turi būti tvirtas, švarus ir
sausas, ant jo neturi būti likę dulkių,
tepalų, riebalų likučių. Įtrūkimai,
plyšiai ar pažeistos vietos restauruo-

Dengimas teptuku, voleliu / beore,
mišraus oro purškimo įranga

Išeiga vienam
sluoksniui

Laikyti vėsioje, nuo Sandėliavimo
šalčio ir drėgmės
trukmė
apsaugotoje vietoje / indus uždaryti

Produkto duomenys
Rišamosios medžiagos:
Pigmentas:
Plėstuvas:
Tankis:
Klampumas:
Skiedimo medžiaga:
Spalva:
Pagal DIN 53778:
Ženklinimas pagal
DIN EN 13300 šlapio trintis:
Kontrasto santykis:
Blizgumas:
Maksimalus grūdėtumas:

akrilato dispersija be tirpiklių
titano dioksidas
mineraliniai užpildai
apie 1,4 kg/l
pagal apdirbimo poreikius
vanduo
balta
atsparus plovimui
klasė 3
klasė 1 (99,5 %) 7,5 m²/ l
matinis (< 5 esant 85° matavimo kampui)
švelnus (< 100 µ)

jamos su Remmers tinku, o
gipskartonis
užpildančiu
glaistu.
Stipriai šarminiai pagrindai (šviežias
tinkas) bei gipskartonio ir pluoštinio
cemento plokštės padengiamos su
Remmers Tiefgrund W.
Pašalinti senus klijus ir dažus,
atsilupusius sluoksnius.
Ant švaraus tvirto pagrindo arba ant
gerai sukimbančio senos dangos
sluoksnio dengiamas Innenmatt LF.
Medžiagos padengimas
Pirmam sluoksniui Innenmatt LF
galima skiesti vandeniu 10 %.
Skiedimas priklauso nuo pagrindo
įgeriamumo.
Antras ir galutinis sluoksnis dengiami
nepraskiedus. Dengiama voleliu,
teptuku arba purškimo būdu. Nedirbti
esant žemesnei kaip 5 °C temperatūrai (pagrindo ir oro).

Darbo įrankiai, jų valymas
Teptukas, volelis, šepetys, beoris
purškimas.
Visi darbo įrankiai valomi iš karto po
darbo su vandeniu.
Pakuotė, išeiga, sandėliavimas
Pakuotė:
Plastikinė tara po 5 l ir 15 l.
Išeiga:
Pirmas sluoksnis – priklausomai nuo
pagrindo apie 0,13-0,15 l/m². Antras
sluoksnis – apie 0,13 l/m².
Sandėliavimas:
Uždarytoje originalioje gamintojo
pakuotėje ne minusinės temperatūros patalpoje laikoma mažiausiai
12 mėn.
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Saugumas, ekologija, utilizavimas
Smulkesnė
informacija
apie
saugumą transportuojant, sandėliuojant, dirbant ir utilizuojant pateikta
galiojančiuose saugos duomenų
lapuose.
Produkto kodas
M-DF 01

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais
gamintojo
gamybos
ir
panaudojimo
techniniais
duomenimis.
Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant,
techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja
raštiško gamintojo patvirtinimo.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos galioja. Atnaujinus
informaciją naujame techniniame aprašyme, ankstesnieji
netenka savo galios.
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