Techninis aprašymas

Produkto numeris 1317

Buntlack 2in1
Gruntas ir lakas, apsaugantis nuo korozijos:
dengiama ant geležinio, plieninio ir medinio paviršiaus

Atspalvis

Likutis
Kiekis ant paletės

360

672

200

45

Pakuotė

6 x 0,375 l

6 x 0,75 l

2 x 2,5 l

10 l

Pakuotės rūšis

Kibiras W

Kibiras W

Kibiras W

Kibiras W

Pakuotės kodas

83

01

03

10

Artikelio Nr.
feuerrot (RAL 3000)

1317

◼

◼

enzianblau (RAL 5010)

1321

◼

◼

laubgrün (RAL 6002)

1323

◼

◼

moosgrün (RAL 6005)

1324

◼

◼

silbergrau (RAL 7001)

1325

◼

◼

lichtgrau (RAL 7035)

1384

◼

◼

nussbraun (RAL 8011)

1385

◼

◼

schokobraun (RAL 8017)

1386

◼

◼

tiefschwarz (RAL 9005)

1329

◼

◼

◼

reinweiß (RAL 9010)

1330

◼

◼

◼

weißaluminium (RAL 9006)

1388

◼

◼

spec. atspalviai*

1332

Išeiga

Panaudojimo sritys

Savybės

◼

◼

◼

Mažiausiai 2 x 60-80 ml/m² kiekvienam sluoksniui
Sauso sluoksnio storis: apie 40-50 μm

■
■
■
■

Viduje ir išorėje
Stabilių matmenų medienai: pvz., langams ir durims
Tiesiai ant gryno metalo bei surūdijusio metalo
Tinka dengti ant radiatorių
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Savybės

■
■
■
■
■
■

Galimi sistemos
produktai

 Holzschutz-Grund* (2046)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

Gruntas ir galutinė danga viename
Didelis kietųjų dalelių kiekis (High-Solid), itin geros padengimo savybės
Tolygiai pasiskirsto
Atsparu smūgiams ir įbrėžimams
Atsparu oro sąlygų poveikiui ir UV spinduliams
Atsparu temperatūrų svyravimams, praktiškai negeltonuoja

■ Paruošimas
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus
Atsižvelgti į bendras "Lauko medienos konstrukcijų padengimo" rekomendacijas
Nepažeistus senus dažus kruopščiai nušlifuoti
Metalas, plienas:
Kruopščiai nuvalyti rūdis. Pašalinti nešvarumus. Geriausias rezultatas pasiekiamas valant
su smėliasrove

Apdirbimas

Gerai išmaišyti
Dengiama teptuku, voleliu arba purškimo būdu
Žemo slėgio pistoletas: antgalis: 1,6 - 1,8 mm; išpurškimo oro slėgis: 2 - 3 bar
Airless purškimas: antgalis 0,23 - 0,28 mm, medžiagos slėgis: 70 - 80 bar
Airmix purškimas: antgalis: 0,23 - 0,28 mm, medžiagos slėgis: 80 - 100 bar, purkštuvo oro
slėgis: 1,2 - 2 bar
Po džiūvimo dengiami kiti sluoksniai
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai

Darbo ir džiūvimo metu paviršių saugoti nuo lietaus, vėjo, saulės ir kondensato
susidarymo
Dengiant alkidinių dervų sistemas, ant dienos šviesa neapšviestų paviršių, pvz., ant
vidinės langų ir durų pusės, ypač siūlėse, gali atsirasti patamsėjimai/ pageltonavimai
Ryškūs, intensyvūs atspalviai, pvz., geltona, oranžinė, raudona ir t.t. pasižymi silpnesnėmis
padengimo savybėmis, dėl savo sudėtyje esančių natūralių pigmentų. Todėl dengiant šiais
atspalviais rekomenduojama dengti dar vieną papildomą sluoksnį arba pasirinkti kitą
panašų atspalvį, pasižymintį geresnėmis dengimo savybėmis
Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu,
apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.
■ Džiūvimas
Esant žemesnei temperatūrai, aukštesnei oro drėgmei arba viršijus nurodytą sluoksnio
storį, džiūvimo trukmė gali atitinkamai prailgėti

Darbo įrankiai/ valymas

Sandėliavimas/

Darbo įrankius valyti iškart po naudojimo su skiedikliu/ teptukų valikliu arba su skiedikliu
V 101
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius
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Sandėliavimas/
galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti
mažiausiai 24 mėn.

Saugumas/ reglamentai

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

Asmeninės apsaugos
priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (ﬁltras
min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines
pirštines

GISCODE

BSL10

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.

Biocidinių produktų
reglamentas

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba
techniniame aprašyme!

Produkto numeris 1317

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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