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Techninis aprašymas
Art. Nr. 2379

PU-Holzverfestigung
Medienos sutvirtintojas poliuretano pagrindu.

Tirpiklių pagrindu

Vidui ir išorei

Dengimas teptuku

Įpurškimas

Džiūvimo laikas

Sandėliavimo
trukmė

Apdorojimo
temperatūra

Laikyti vėsioje vietoje / saugoti nuo
drėgmės

Duomenys apie produktą
Tankis:
Klampumas:
Kvapas:
Pliūpsnio temperatūra:
Tiekimas:
Spalva:
Naudojimo sritys
Grybo ir vabzdžių užpultos medienos sutvirtinimui viduje ir išorėje.
Padengus šia priemone sustabdomas žalingų grybų ir vabzdžių
dauginimasis, taip pat užkertamas
kelias naujų kenkėjų atsiradimui.
Skirta taip pat MDF-, HDF-plokščių
ir kt. apsaugai nuo drėgmės.
Tik pofesionaliam naudojimui.
Produkto savybės
Remmers
PU-Holzverfestigung
sustiprina medieną, kuri pažeista
grybų ir vabzdžių. Labai gerai įsigeria, dėl to gerai apsaugo. Taip
pat tinka MDF, HDF ir t.t. gruntavimui, apsaugant nuo drėgmės.
Apdorojimas

apie 1,12 g/cm³, esant +20 ºC
apie 16 s viename DIN 4 ištekėjimo indelyje, esant 20 º temperatūrai
yra
apie 65 ºC
baltos skardinės 0,75 l ir 2,5 l
rusva

Remmers PU-Holzverfestigung jau
paruoštas naudoti, dengiamas
teptuku arba injektavimo būdu.
Vidaus patalpose naudoti tik esant
pakankamam vėdinimui. Naudoti
tik tiek medžiagos, kiek mediena
sugeria. Vengti balučių, lašų susidarymo ant paviršiaus. Priklausomai nuo to, kiek mediena
sugeria, PU-Holzverfestigung galima naudoti ir daugiau sluoksnių,
bet tik tada, kol medžiaga dar nesukietėjusi. Išdžiūvus PU Holzverfestigung, ant viršaus dengiami kiti
sluoksniai medienos labiau neapsaugo, ji jau apsaugota maksimaliai.
Išdžiūvus PU Holzverfestigung,
galima naudoti lakus ir dažus.
Prieš dažant rekomenduojama
spalvą ir patvarumą išbandyti ant
bandomojo ploto.

Darbo priemonės, valymas
Darbo priemones valyti joms neapdžiūvus V 101 arba nitro skiedikliu. Išdžiūvus ir sukietėjus
medžiagai valymas jau neįmanomas.
Išeiga
Medžiagos sunaudojama priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo.
Sugėrimo
laipsnis
patikrinamas ant bandomojo ploto.
Džiūvimas
4-6 val., esant +20 ºC temperatūrai
ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Džiūvimo laikas priklauso nuo oro
drėgmės, temperatūros, medienos
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rūšies ir jos drėgmės. Danga
visiškai išdžiūna tik po 7 dienų.
Sandėliavimas
Laikyti uždarytuose, originaliuose
induose šaltai ir sausai apie 12
mėn.
Saugos duomenys
Produkto sudėtyje yra:
4,4’-diizocianato; aromatinių angliavandenilių C9-C11; difenilmetan2,4’-diizocianato; heksametileno1,6-diizocianathomopolimero.
Pavojus:
Toksiška įkvėpus.
Dirgina odą.
Gali smarkiai pažeisti akis.
Gali sukelti alergiją, plaučių pakenkimus įkvėpus.
Gali sukelti alergiją susilietus su
oda.
Įtariama, kad gali sukelti vėžį.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Veikiant ilgą laiką pakartotinai gali
sukelti ilgalaikius sveikatos sutrikimus.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo
takus gali sukelti negrįžtamus
sveikatos pažedimus.
Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Apsauga:
Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių.
Esant nepakankamam vėdinimui,
naudoti tinkamas kvėpavimo takų
apsaugos priemones.

Dėvėti
tinkamus
apsauginius
drabužius, mūvėti tinkamas piršti-

nes ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Vengti patekimo į aplinką.
Patekus į akis:
gerai praplauti vandeniu; pagal
galymybes išimti kontaktinius lęšius ir vėl praplauti.
Įkvėpus:
Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį
nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo
netrikdyti.
Prarijus:
Nedelsiant kreiptis į apsinuodijimo
centrą / gydytoją.
Patekus ant odos:
Nedelsiant gerai nuplauti vandeniu
ir muilu.
Esant kvėpavimo takų pažeidimo
simptomams:
Kreiptis į apsinuodijimo centrą /
gydytoją.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą
gerai vėdinamoje vietoje.

žemę.
Pavojingumo vandeniui klasė 2.
Nurodymai
GefStoffV: GHS07, GHS08
Signalinis žodis: pavojus
GGVSE/ADR: -/Produkto kodas: PU 20.

Produkto sudėtyje yra izocianatų,
kurie gali sukelti alergines reakcijas.
Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.
Utilizavimas
Didesnius produkto likučių kiekius kartu su originalia pakuote
pašalinti
pagal
atitinkamus
reikalavimus.
Visiškai
ištuštintas pakuotes priduoti
perdirbimui. Draudžiama utilizuoti su buitinėmis atliekomis.
Neišleisti į kanalizaciją.

Ekologija
Neleisti patekti i vandenį, gruntą ar

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. 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.
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