Techninis aprašymas

Produkto numeris 0695

Hartwachs-Öl
Vaškas-aliejus natūralių aliejų pagrindu

Atspalvis

Likutis
Kiekis ant paletės

360

672

200

22

Pakuotė

6 x 0,375 l

6 x 0,75 l

2 x 2,5 l

20 l

Pakuotės rūšis

Kibiras W

Kibiras W

Kibiras W

Kibiras W

Pakuotės kodas

83

01

03

20

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

Artikelio Nr.
0695
0668

Išeiga

Apie 10-50 ml/m² kiekvienam sluoksniui
Išeiga labai priklauso nuo pagrindo absorbcijos ir nuo šlifavimo

Panaudojimo sritys

■
■
■
■
■
■

Medienai viduje
Medinės grindys ir laiptai
Vertingos medienos masyvo baldai
Plokštės ir juostos
Kamštinės grindys
Apsaugai nuo nuolatinio vandens poveikio virtuvines plokštes papildomai dengti HWS-112,
HSO-117 arba Arbeitsplatten-Öl [eco] (aliejumi darbastaliams)

Savybės

■
■
■
■
■

Atstumia dulkes ir nešvarumus, paviršius lengvai prižiūrimas
Giliai įsigeria & paryškina natūralią medienos struktūrą
Ilgalaikis, atstumiantis nešvarumus, atsparus įbrėžimams
Atsparus cheminėms medžiagoms: DIN 68861-1C
Sukuria ploną, aukštos kokybės vaškų apsauginę plėvelę

Produkto duomenys
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Tankis

Apie 0,85 g/cm³

Klampumas (20 °C)

Apie 26 s, 4 mm piltuvėlyje

Rišamoji medžiaga

Alkidinės dervos

Kvapas

Švelnus

Blizgumas

Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto speciﬁkacija.

Sertiﬁkatai

 DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"
 Zulassung als Oberﬂächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden

Galimi sistemos
produktai

 Wohnraum-Lasur (2400)
 OB-008-Ölbeize (2787)
 Hartwachs Polish (0687)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui
Medienos drėgnumas: 8-12 %
Paviršių, kuriais bus vaikščiojama, galutinis šlifavimas atliekamas su ne smulkesniu, nei P
100 - 120
Baldų paviršių ar pan. galutiniam šlifavimui naudoti ne smulkesnį, nei P 180
Pagrindas turi būti švarus ir sausas.
■ Paruošimas
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus
Riebią ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ar teptukų valikliu
Spalvos suteikimui gruntuoti Wohnraum-Lasur arba OB-008

Apdirbimas

■ Apdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +15 °C iki maks. +30 °C
Gerai išmaišyti
Užtepti plokščiu teptuku ir įtrinti
Medžiagos perteklių po 20 - 30 min. nuvalyti
Baldų padengimui naudoti marlės tamponą/medvilnės skiautę
Didesniems paviršiams padengti naudojama vieno disko grindų valymo mašina su baltu
poliravimo padu
Po išdžiūvimo dengti antrą sluoksnį be tarpinio šlifavimo
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai

Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Dažymo ir džiūvimo metu pasirūpinti tinkamu vėdinimu
Negalima dirbti toje pačioje darbo vietoje, kur dirbama su NC dažais ar beicais, užterštus
audinius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius) surinkti į ugniai atsparius atliekų
konteinerius ir juos utilizuoti.
Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV Informacija 209-046)
Atlikdami produktu apdoroto paviršiaus šlifavimo darbus, visada dėvėkite kvėpavimo takų
apsauginę kaukę (dulkių ﬁltro kaukė P2)
■ Džiūvimas
Nelimpa dulkės: maždaug po 3 val.
Galima liesti: maždaug po 6 val.
Perdažoma: po džiūvimo per naktį
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Pilna apkrova po 7 dienų
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei
Džiūvimas priklauso nuo medienos rūšies ir pagrindo įgeriamumo
Medžiagos perteklius neįgeriančiuose plotuose, žema temperatūra ir/ar didelė oro drėgmė
sulėtina džiūvimą
■ Skiedimas
Paruošta naudojimui

Nurodymai

Dulkes ir nešvarumus nuo grindų ir laiptų reguliariai valyti šerių šluota ar minkšta šluoste
Pagal poreikį valyti drėgna šluoste kas savaitę, į valymo vandenį įpilti priežiūros priemonę
(eco) alyvuotoms grindims
Renovuojant ( taip pat ir dalinai atnaujinant labiausiai išvaikščiotas, nusidėvėjusias vietas)
paviršių švariai nuvalyti ir tolygiai perdažyti, nepaliekant nutekėjimų ar ryškių perėjimų
Vandens paliktas žymes, kitas dėmes nuo baldų paviršiaus nušveisti plieno vilna Nr. 000 ir
padengti plonu sluoksniu

Darbo įrankiai/ valymas

Teptukas
Medvilnės audinys
Darbo įrankius valyti iškart po naudojimo su skiedikliu/ teptukų valikliu (pvz., Remmers V
101)
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

Sandėliavimas/
galiojimas

Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje
galima laikyti mažiausiai 60 mėnesių.

Saugumas/ reglamentai

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

GISCODE

Ö60

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.

Deklaracija pagal VdL-RL
01

Produktų grupė: natūralių dervų dažai
Sudedamosios dalys: augaliniai aliejai, vaško emulsija, silicio dioksidas, vaitspiritas,
sausos medžiagos (sikatyvai).

LOJ pagal Decopaintdirektyvą (2004/42/EG)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/f): maks. 700 g/l (2010).
Šio produkto sudėtyje yra < 700 g/l LOJ

UAB "Remmers Baltica" ■ Dubliškių g. 4, LT-02300 Vilnius ■ Tel. +370 5 216 4237 ■ Faks. +370 5 216 4233 ■ remmers@remmers.lt ■ www.remmers.lt
0695 TM-1-173 02/18 TKoe_RV_JDi 3/4

Techninis aprašymas

Produkto numeris 0695

Hartwachs-Öl

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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