Techninis aprašymas

Produkto numeris 2400

Wohnraum-Lasur
Vaško emulsija, natūralių dervų ir linų sėmenų aliejaus pagrindu

Atspalvis

Likutis
Kiekis ant paletės

672

200

30

Pakuotė

6 x 0,75 l

2 x 2,5 l

10 l

Pakuotės rūšis

Kibiras W

Kibiras W

Kibiras W

Pakuotės kodas

01

03

10

Artikelio Nr.
farblos/ bespalvis

2400

◼

◼

◼

weiß/ balta

2401

◼

◼

◼

antikgrau/ antikinė pilka

2302

◼

◼

birke/ beržas

2303

◼

◼

eiche/ ąžuolas

2305

◼

◼

mocca/ moka

2306

◼

◼

kirsche/ vyšnia

2307

◼

◼

toskanagrau/ toskana pilk

2308

◼

◼

Sonderfarbtöne*/ spec.
atspalviai*

2406

Išeiga

Panaudojimo sritys

◼

◼

Apie 50-100 ml/m² kiekvienam sluoksniui

■
■
■
■
■
■
■

Medienai viduje
Baldams
Sienų ir lubų plokštėms
Vaikų žaislams
Durims
Drėgnose patalpose (virtuvėje, vonioje)
Laiptams ir parketui, tik kaip spalvą suteikiantis gruntas

Savybės
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Wohnraum-Lasur

Produkto numeris 2400

Savybės

Produkto duomenys

■
■
■
■
■
■
■

Vandens pagrindu
Atsinaujinančių žaliavų pagrindu (linų sėmenų aliejus, natūralios dervos)
Geros apdirbimo savybės
Produktyvus (skalsus)
Labai geras atsparumas vandeniui
Atsparus cheminėms medžiagoms: DIN 68861-1C
Dėl sudėtyje esančių natūralių žaliavų, galimi nežymūs produkto spalvų pakitimai, kurie,
remiantis mūsų patirtimi, medienos paviršiaus spalvai įtakos neturi
Tankis

Apie 1,02 g/cm³

Klampumas (20 °C)

200 - 500 mPa*s

Rišamoji medžiaga

Akrilato dispersija

Kvapas

Švelnus

Blizgumas

Matinis

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

Sertiﬁkatai

 DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"

Galimi sistemos
produktai

 Hartwachs-Öl (0695)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui
Medienos drėgnumas: 8-12 %
Nušlifuoti P 150 - 180 grūdėtumo popieriumi
Pagrindas turi būti švarus ir sausas.

 Treppen- & Parkettlack (2390)

■ Paruošimas
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus
Nepažeistus senus dažus kruopščiai nušlifuoti
Riebią ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ar teptukų valikliu

Apdirbimas

■ Apdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min.+15 °C iki maks. +30 °C
Prieš naudojimą gerai išmaišyti
Dengiama teptuku, voleliu arba purškimo būdu
Lengvas tarpinis šlifavimas su šlifavimo kempine arba P 240 - 320 grūdėtumo šlifavimo
popieriumi
Šlifuojant vengti sluoksnio pažeidimo
Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis
Dengti tik plonu sluoksniu
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai

Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Dengiant tamsius atspalvius prieš tai reikia labai kruopščiai nugruntuoti, tokiu būdu
išgaunamas tolygesnis padengiamsas
Dengiant kaip spalvotą gruntą ant laiptų ir parketo, būtina po to padengti Treppen- &
Parkettlack laku arba su Hartwachs-Öl aliejumi
■ Džiūvimas
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Nelimpa dulkės: maždaug po 2 val.
Galima liesti: maždaug po 4 val.
Perdažoma: po džiūvimo per naktį
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
■ Skiedimas
Paruošta naudojimui
Gruntuojant: praskiesti su maždaug 25 % vandens

Darbo įrankiai/ valymas

Akrilinis teptukas
Purškimas (1,4–1,6 mm antgalis, purškimo spaudimas apie 2 bar)
Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

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

Dirbant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų ﬁltrą (P2).
Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines

GISCODE

BSW20

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.

Saugumo reikalavimai
pagal RAL pagrindinius
kriterijus

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atliekant purškimo darbus dėvėti apsauginį ﬁltrą
A2/P2. Atliekant šlifavimo darbus dėvėti apsauginį ﬁltrą P2 nuo dulkių. Darbo metu bei
džiovinant pasirūpinti itin geru vėdinimu. Naudojant medžiagą nevalgyti, negerti ir
nerūkyti. Patekus ant odos ar į akis nedelsiant kruopščiai plauti vandeniu. Neišpilti į
kanalizaciją, gruntinius vandenis ar ant žemės. Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti
vandeniu ir muilu. Antriniam perdirbimui atiduoti tik visiškai ištuštintas pakuotes. Skystus
produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.
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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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