Techninis aprašymas

Produkto numeris 2652

Pﬂege-Öl
Dekoratyvinis aliejus terasoms ir sodo baldams, tirpiklių
pagrindu

Atspalvis

Likutis
Kiekis ant paletės

672

200

96

Pakuotė

6 x 0,75 l

2 x 2,5 l

2x5l

Pakuotės rūšis

Kibiras W

Kibiras W

Kibiras W

Pakuotės kodas

01

03

05

Artikelio Nr.
douglasie/ didžioji pocūgė

2645

◼

◼

◼

farblos/ bespalvis

2652

◼

◼

◼

teak/ tikas

2653

◼

◼

◼

lärche/ maumedis

2654

◼

◼

◼

bangkirai/ šorėja

2655

◼

◼

◼

Sonderfarbtöne*/ spec.
atspalviai*

2656

◼

◼

Išeiga

Priklausomai nuo medienos absorbcijos apie 60 - 80 ml/m² kiekvienam sluoksniui

Panaudojimo sritys

■
■
■
■

Savybės

■
■
■
■
■

Lauko ir vidaus medienai
Kintančių matmenų ir riboto stabilumo medinėms konstrukcijoms
(Sodo) baldams ir medinėms terasoms
Pritaikyta pagal medienos rūšis, pvz., bangkirai, massaranduba, douglasie, ąžuolas,
maumedis
■ Termiškai apdorotai medienai
■ WPC, Resysta, bambukui rekomenduojame WPC-Imprägnier-Öl aliejų
Nepralaidus vandeniui
Atsparus oro sąlygų poveikiui, reguliuojantis drėgmę
Saugo medieną nuo išdžiūvimo
Pigmentuoti atspalviai apsaugo nuo papilkėjimo
Daug atspalvių
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■ Lengvas apdirbimas
■ Atnaujinant paviršių nebūtina šlifuoti

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)

0,85 g/cm³

Ištekėjimo laikas (s)
DIN 4 piltuvėlyje

> 17 s esant 20 °C

Rišamoji medžiaga

Linų sėmenų aliejus

Kvapas

Charakteristisch

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

 Holzschutz-Grund* (2046)
 Holz-Tiefenreiniger (2640)
 Holz-Entgrauer (2641)
 Grünbelag-Entferner* (0676)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
■ Paruošimas
Norint išvengti per ilgo džiūvimo (medienos rūšims, kurių sudėtyje yra didelis rūgščių
kiekis), prieš pirmąjį dengimą medieną reikėtų palikti lauko sąlygomis keletą savaičių arba
apdirbti su Holz-Tiefenreiniger
Purvą, riebalus ir plėvelę sudarančius senus dažus kruopščiai pašalinti, pvz., HolzTiefenreiniger priemone
Papilkėjusias medienos vietas nuvalyti su Holz-Entgrauer priemone
Samanas ar dumblius pašalinti su Grünbelag-Entferner priemone
Lauko medieną, kurią reikia apsaugoti nuo puvinio ir mėlynijimo, būtina padengti su
Holzschutz-Grund gruntu

Apdirbimas

■ Apdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C
Gerai išmaišyti
Tepama teptuku
Jei įmanoma, pirmą sluoksnį padengti iš visų pusių (terasinėms lentoms)
Produktas dengiamas teptuku arba audiniu (medvilne) plaušo kryptimi
Neįsigėrusį medžiagos perteklių, ne vėliau kaip po 30 min, nuvalyti su teptuku arba
audiniu
Po džiūvimo (maždaug po 12 val.) dengti antrą sluoksnį
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai

Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti
rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.
Bespalvis atspalvis neapsaugo nuo UV spindulių (papilkėja), todėl šiuo atspalviu galima
dengti tik tokią medieną, kuri apsaugota nuo tiesioginių UV spindulių, kritulių ir vėjo. Jei
vistiek pageidaujama bespalvė danga, tuomet reikia dengti daugiau kartų ir reguliariai
paviršių atnaujinti.
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Tuos paviršius, kuriuos tiesiogiai veikia oro sąlygų poveikis, reikia atnaujinti mažiausiai
vieną kartą metuose
Atspalviai yra pritaikyti pagal medienos rūšį, tačiau gali būti naudojami įvairiai medienai
(tokiu atveju atspalvis gali truputį skirtis nuo pavaizduoto)
■ Džiūvimas
Nelimpa dulkės: apie 4 val.
Perdažoma: apie 12 val.
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą
■ Skiedimas
Paruošta naudojimui

Darbo įrankiai/ valymas

Teptukas, audinys (medvilnė)
Darbo įrankius valyti iškart po naudojimo su skiedikliu/ teptukų valikliu (pvz., Remmers V
101)
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius
Sutepta tekstilė gali savaime užsidegti todėl po naudojimo reikia ją užmerkti į vandenį,
laikyti ugniai atspariose talpose ir utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

Sandėliavimas/
galiojimas

Nepradarytoje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti
mažiausiai 5 metus

Saugumas/ reglamentai

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

GISCODE

Ö60

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!

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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