Techninis aprašymas

Produkto numeris 2714

Holzschutz-Creme farblos
Apsauginis gruntas spygliuočių medienai, kremo konsistencijos

Atspalvis

Likutis
Kiekis ant paletės

672
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96

22

Pakuotė

6 x 0,75 l

2 x 2,5 l

2x5l

20 l

Pakuotės rūšis
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Kibiras W

Kibiras W

Kibiras W

Pakuotės kodas
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◼

◼

◼

◼

Artikelio Nr.
farblos/ bespalvis

Išeiga

2714

Prevencinė apsauga nuo mėlynijimo dengiant 200-250 ml/m²
Obliuota arba labai tanki mediena sugeria mažiau dažų, todėl gali būti reikalingas
papildomas sluoksnis

Panaudojimo sritys

■ Lauko medienai
■ Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme pagal DIN EN 335-1, GK 2 ir 3.
■ Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir
pan.
■ Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo
nameliams ir pan.
■ Paruošiamiesiems darbams, prieš dengiant skaidrias ir dengiančias sistemas
■ Netinka dengti ant grindų (terasos ir kt. medinės grindys)
■ 5 L pakuotės pritaikytos tik profesionaliam naudojimui ir šiuo metu netiekiamos

Savybės

■ Apsaugo medieną nuo drėgmės; proﬁlaktinė apsauga nuo mėlynijimo ir grybelio.
■ Naudojant kartu su tam skirtomis medienos apsaugos priemonėmis sumažina puvinio
susidarymo riziką
■ Apsauginis sluoksnis nuo pelėsio ir dumblių
■ Užtenka tik vieno sluoksnio
■ Giliai įsigeria
■ Tirštos konsistencijos, nereikia išmaišyti
■ Nelaša todėl itin patogu dažyti paviršius virš galvos (pastoges ir pan.)

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)

Apie 0,88 g/cm³

Pliūpsnio temperatūra

Apie 61 °C

Kvapas

Būdingas tirpikliams, po džiūvimo bekvapis

Blizgumas

Matinis

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

Holzschutz-Creme farblos

 Dauerschutz-Lasur UV (2234)
 Deckfarbe (3600)
 Wetterschutz-Lasur UV (1553)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
Pagrindas turi būti švarus ir sausas.
■ Paruošimas
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus
Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu,
apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.
Atsižvelgti į bendras "Lauko medienos konstrukcijų padengimo" rekomendacijas

Apdirbimas

■ Apdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +25 °C
Dengiama teptuku
Tepama plaušo kryptimi
Jei reikia, po džiūvimo galima dengti antrą sluoksnį
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai

Perdažant su kitomis dažymo priemonėmis rekomenduojama atlikti bandymus dėl dangų
sukibimo
Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti
rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.
Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų "nuvarvėjimo" kraštas.
Darbo metu laikytis bendrų saugumo nurodymų, dirbant su medienos apsaugos
priemonėmis
■ Džiūvimas
Apie 12 val., esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą
■ Skiedimas
Paruošta naudojimui

Darbo įrankiai/ valymas

Teptukas (natūralių šerelių)
Darbo įrankius valyti iškart po naudojimo su skiedikliu/ teptukų valikliu (pvz., Remmers V
101)
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

Sandėliavimas/
galiojimas

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.
Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

Saugumas/ reglamentai

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

GISCODE

HSL20
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Holzschutz-Creme farblos

Biocidinių produktų
reglamentas

BAuA-Reg.-Nr.: N-73331

Produkto numeris 2714

Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba
nurodymus ant etiketės!
Apsaugos gairės:
BP 1081 – prevencinė medienos apsauga – pagrindinės priemonės
BP 2081 – medienos apsaugos priemonė: dengiama teptuku, voleliu

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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