Techninis aprašymas

Produkto numeris 2641

Holz-Entgrauer
Specialus valiklis ir šviesintojas lauko medienai

Likutis
Kiekis ant paletės

84

Pakuotė

2 x 2,5 l

Pakuotės rūšis

Plastikinis kibiras

Pakuotės kodas

03

Artikelio Nr.
2641

Išeiga

◼

Apie 200 ml/m² vienam darbo etapui

Panaudojimo sritys

■ Lauko medienos paviršių valymui ir šviesinimui
■ Terasoms, tvoroms, sodo baldams ir kitoms konstrukcijoms

Savybės

■
■
■
■
■
■

Produkto duomenys

Veiksmingai pašalina nešvarumus, papilkėjimus, rūdžių likučius, dumblius ir samanas
Prieš apdirbimą šlifuoti nereikia
Gelinė konsistencija
Vandens pagrindu
Biologiškai skaidomas
Rinkinį sudaro: 2,5 l Holz-Entgrauer valiklis ir specialus šepetys
Tankis

Apie 1,0 g/cm³

Klampumas

Gelinis

Kvapas

Švelnus

Atspalvis

Gelsvas

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

Sertiﬁkatai

 Datenblatt über Inhaltsstoffe

Galimi sistemos
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Produkto numeris 2641

Galimi sistemos
produktai

Holz-Entgrauer

 Pﬂege-Öl (2652)
 WPC-Imprägnier-Öl (2087)
 Gartenholz-Öle (2632)

Pasiruošimas darbui

■ Paruošimas
Terasą nušluoti su grubiu šepečiu
Kruopščiai nuvalyti kitus medinius paviršius
Jei yra senos dangos likučių, juos pašalinti su valikliu Holz-Tiefenreiniger
Medieną sudrėkinti

Apdirbimas

■ Apdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +25 °C
Gerai išmaišyti
Tepama teptuku
Su specialiu šepečiu medžiagą gausiai paskirstyti ant viso paviršiaus
Palaukti 15 min. kol medžiaga sureaguos
Kol medžiaga reaguoja mediena turi būti drėgna
Su specialiu šveitikliu nušveisti medieną pluošto kryptimi
Medieną kruopščiai nuplauti su sodo laistymo žarna
Plauti tol, kol nebeliks putojimo. Vandens likučiai labai gerai pašalinami su grubiu šepečiu
Neturi likti baltų medžiagos likučių
Jei paviršius stipriai papilkėjęs, procesą reikia pakartoti
Po 1-2 dienų džiūvimo paviršių padengti su aliejum Pﬂege-Öl arba WPC-Imprägnier-Öl
Jei reikia, labai gruoblėtą medienos paviršių galima šiek tiek pašlifuoti ir paviršių išlyginti
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai

Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Apdorotą paviršių gausiai nuplauti vandeniu
Valiklio bei valymo vandens likučių negalima išpilti į kanalizaciją ar gruntinius vandenis.
Augalus ir kitas neapdirbamas konstrukcijas apdengti apsaugine plėvele
■ Skiedimas
Paruošta naudojimui

Darbo įrankiai/ valymas

Specialus šveitimo šepetys, teptukas
Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu
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.

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.
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Techninis aprašymas

Holz-Entgrauer

Valymo priemonių
reglamentas (EG) Nr.
648/2004

< 5 % oksalo rūgštis

Produkto numeris 2641

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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