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Techninis aprašymas
Art. nr. 1370

Aqua HK-Lasur

Dekoratyvinė, aukštos kokybės lazūra, vandens pagrindu,
išorės medienai.

Vandens
pagrindu

Išorei

Kintančių matmenų
medienos
konstrukcijoms

Nekintančių matmenų
medienos
konstrukcijoms

Prieš naudojant
išmaišyti

Panaudojimo sritys
• Išorės medienai;
• Sąlyčio su žeme neturinčiai
lauko medienai pagal EN 335-1
pavojingumo klasių 2 ir 3
reikalavimus;
• Kintančių matmenų medienos
konstrukcijoms, pvz. tvoroms,
gegnėms, apkalimams, pastogėms;
• Nekintančių matmenų medienos konstrukcijoms (tik kaip
gruntas): pvz.langams, durims);
• Lazūra
naudojama
kaip
gruntas, tarpinė ar viršutinė
danga.
Nepritaikyta grindų dengimui (pvz.,
terasoms).

Apdirbimo
temperatūra

Tepama teptuku

Džiūvimo laikas,
kitas dengimas po
2-3 val..

Produkto duomenys
Rišamoji medžiaga:
Tankis:
Kvapas:
Pigmentavimas:
Blizgesys:

akrilato / alkido sistema
apie 1,03 g/cm³
švelnus, po išdžiūvimo kvapas dingsta
atsparūs šviesai, ypač skaidrūs pigmentai
šilko matinis

Pateiktos vertės galioja tipiniam produktui ir nėra laikomos būtina produkto specifikacija

• Pralaidus orui;
• Nenusilupa;
• Tolesnis apdorojimas galimas
neatliekant šlifavimo;
• Ilgalaikė apsauga, nusidėvi tik
dėl atmosferos poveikio.
Lazūros
spalvos
tarpusavyje.

maišomos

Produkto savybės

Pasiruošimas darbui

• Plonasluoksnė lazūra;
• Impregnantas, gruntas ir lazūra
• Apsaugo medieną nuo drėgmės
ir mėlynijimo, sustabdo grybelio
plėtimąsi;
• Naudojant
kartu
su
kita
medienos apsaugos priemone
sumažina puvinio atsiradimo
riziką;
• Dėl padidinto kietųjų dalelių
kiekio užtikrinama apsauga nuo
vabzdžių;
• Apsauga nuo pelėsio ir dublių;
• Vandens
pagrindu:
nėra
nemalonaus
kvapo,
darbo
įrankiai nuplaunami vandeniu;
• Greitai džiūsta: per dieną
padengiami 2 sluoksniai;
• Giliai įsigeria;

Reikalavimai pagrindui:
Tikslių
matmenų
konstrukcijos:
medienos drėgmė 11 - 15 %.
Kintančių ir nekintančių matmenų
konstrukcijos: medienos drėgmė iki
18 %.
Pasiruošimas:
Nuo paviršiaus kruopščiai pašalinti
senas dangas (pvz. storasluoksnes
lazūras, dengiančius dažus), žievę,
purvą.
Pašalinti nesilaikančias, įtrūkusias
atšakas bei atitinkama priemone
(pvz.,
V
101
skiedikliu
ar
Verdünnung & Pinselreiniger valikliu) nuvalyti sakus. Pagal galimybes
geresniam
sukibimui
nušlifuoti
obliuotus, lygius paviršius. Nuvalyti
dulkes.

Apdorojimas
Apdorojimo sąlygos:
Produkto, aplinkos ir pagrindo
temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C.
Medžiagą gerai išmaišyti. Pritaikyta
tik
profesionaliam
naudojimui:
dengiama teptuku puošto kryptimi.
Išdžiūvus pirmam sluoksniui, dengti
antrąjį.
Pradėtas
pakuotes
sandariai
uždaryti ir kiek įmanoma greičiau
sunaudoti.
Apdorojimo nurodymai
Dažant ąžuolo medieną vandens
pagrindo produktais, ant paviršiaus
gali atsirasti patamsėjimų. Prieš
dengiant visą paviršių rekomenduojama atlikti bandomąjį dažymą; jį
reikėtų atlikti taip pat ir dengiant
kitos rūšies medienos paviršius.
Bespalvė ir balta lazūra naudojama
tik tose vietose, kurių nepasiekia
tiesioginis oro sąlygų poveikis, pvz.,
pastogės ir pan.; arba naudojama
kaip gruntas.
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Nuo tokios medienos kaip ąžuolas,
raudonasis
kedras,
afzelia,
raudonmedis ir kt., krituliai gali
išplauti vandenyje tirpias sudėtines
medienos medžiagas, kurios gali
nudažyti šalia esančius mūro ar
tinko paviršius.
Skersai pjautą medieną nutepti
atitinkamu atspalviu (mažiausiai 2
sluoksniais).
Atliekant bandomuosius dažymus
patikrinamas atspalvis ir medžiagos
sukibimas su pagrindu.
Su kiekvienu lazūros sluoksniu
tamsėja atspalvis ir didėja
blizgumas.
Netinka grindų dengimui (pvz.
terasoms ir kitoms medinėms
dangoms).
Džiūvimas
Apie 2 - 3 val., esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei. Žemesnė temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir aukšta
oro drėgmė prailgina džiūvimą.
Norint išvengti padengtų medienos
konstrukcijų sulipimo pakuojant, reikėtų jas atskirti apsaugine plėvele.
Skiedimas
Produktas paruoštas naudojimui.
Galimi sistemos produktai
Wetterschutz-Lasur UV (1553)
Compact-Lasur PU (3420)
Išeiga
Apsauga nuo mėlynijimo: 197 - 216
ml/m², dengiant dviem sluoksniais.
Darbo įrankiai, jų valymas
Akrilo teptukas, lentų dažymo
mašina. Darbo įrankius iškart po
naudojimo plauti vandeniu ir valikliu
Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Valymo likučius utilizuoti pagal
galiojančius potvarkius.
Pakuotė / spalvos
Pakuotė:
Baltos skardinės: 0,75 l; 5 l; 20 l
Spalvos:
1370 eiche hell/ šviesus ąžuolas
1371 nussbaum/ riešutas
1372 kiefer/ pušis
1373 pinie/lärche/ itališka pušis
1374 teak/ tikas
1375 palisander/ palisanderis
1376 farblos/ bespalvis
1377 silbergrau/ sidabrinė pilka
1378 weiß/ balta
1379 mahagoni/ raudonmedis

Sandėliavimas
Sandėliuojama gerai uždarytose,
originaliose pakuotėse, vaikams
neprieinamoje vietoje. Vėsioje, nuo
tiesioginių saulės spindulių ir šalčio
apsaugotoje,
gerai
vėdinamoje
patalpoje.
Sandėliavimo patalpose draudžiama
rūkyti.
Saugumas / nuostatos
Daugiau informacijos apie saugumą
transportuojant,
sandėliuojant,
naudojant bei ekologiją ir utilizaciją
pateikta
naujausiuose
saugos
duomneų lapuose.
Pirmosios pagalbos priemonės
Įkvėpus:
Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą; jei
reikia, daryti dirbtinį kvėpavimą;
nukentėjusįjį laikyti šiltai. Nepraeinant nusiskundimams kreiptis į
gydytoją;
praradus
sąmonę
nukentėjusįjį laikyti arba vežti
stabilioje padėtyje.
Patekus ant odos:
Tuoj pat nuplauti vandeniu ir muilu,
gerai praskalauti. Esant ilgalaikiam
sudirginimui kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis:
Atmerktas akis keletą minučių plauti
vandeniu, kreiptis į gydytoją.
Prarijus:
Burną praskalauti, gausiai gerti
vandens. Nesukelti vėmimo; tuoj
pat kreiptis į gydytoją.
GISCODE: HSM-LV 10
Biocidinių produktų potvarkis
Veikliosios medžiagos:
100 g priemonės sudėtyje yra:
0,63 g (=0,63 %) 3-Jod-2propinilbutilkarbamato.
Leidimo numeriai:
DE: DE-2012-MA-08-00005
BE: BE2012-0031
SK: 2010/1429/7946/SK/MA/10645
LV: LV/2012/MR/015
AT: AT/2012/Z/00057-01/8
PL: PL/2012/0025/A/MR
CZ: CZ-2012-0026
HU: HU-2012-MA-08-00006-0000

Todėl, norint nepakenkti žmogui ir
aplinkai, produktą reikia naudoti tik
pagal instrukciją ir tik tam skirtose
vietose.
Vengti
bet
kokio
nereikalingo
kontakto
su
šia
medžiaga.
Netinkamas produkto naudojimas
gali pakenkti sveikatai ir aplinkai.
Pakuotes
atidaryti
ir
produktą
naudoti atsargiai.
Darbo metu nevalgyti, negerti,
nerūkyti.
Darbo metu (pramoninis naudojimas)
pasirūpinti geru vėdinimu.
Dažant langus ir išorines duris,
pasirūpinti tinkamu vėdinimu ir
vidaus ventiliacija; atidaryti visus
langus ir duris (skersvėjis, oro
cirkuliacija turi būti mažiausiai 5 val.);
kuo mažiau būti darbo vietoje. Prieš
pertraukas ir po darbo nusiplauti
rankas.
Nenaudoti ant medienos, kuri turės
tiesioginį
kontaktą
su
maisto
produktais ar pašarais.
Produkto ir jo likučių neišpilti į
vandens
telkinius,
žemę
ar
kanalizaciją.
Šiuo produktu padengtos medienos
negalima naudoti šalia paviršinių
vandenų.
Darbus atlikti tik ant nepralaidaus
paviršiaus, pvz. ant žemės patiesti
tam skirtas apsaugines plėveles;
padengta mediena, kol pilnai išdžius,
taip pat turi būti laikoma tik ant
nepralaidaus kieto paviršiaus.
Utilizavimo nurodymai
Didesnius produkto likučių kiekius
kartu su originalia pakuote utilizuoti
pagal
galiojančius
potvarkius.
Visiškai ištuštintas pakuotes priduoti
antriniam perdirbimui. Draudžiama
utilizuoti su buitinėmis atliekomis,
neišleisti į kanalizaciją.
Atliekų kodo Nr. 03 02 05 kitos
medienos
apsaugos
priemonės,
turinčios pavojingų medžiagų.
LOJ pagal Decopaint direktyvą
(2004/42/EB)
ES ribinė produkto vertė (Kat.A/e):
130 g/l (2010).
Šio produkto sudėtyje LOJ neviršija
130 g/l.

Medienos apsaugos priemonėje yra
biocidinių veikliųjų medžiagų, kurios
apsaugo medieną nuo kenkėjų.
Ženklinimas
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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 patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.
Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji
netenka savo galios.
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