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Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 3385

Induline GW-310
Vandeninė plonasluoksnė lazūra, apsauganti lauko
medieną nuo mėlynijimo.

Vandeningas

Išorei

Prieš naudojant
gerai išmaišyti

Džiūvimo laikas
kitas dengimas po
2-3 val.

Masyvioms konstrukcijoms

Apdorojimo temperatūra

Riboto masyvo
konstrukcijoms

Sluoksnio išeiga

Namasyvioms konstrukcijoms

Sandėliavimo trukmė

Panaudojimo sritys
Induline GW-310 apsaugo nuo
mėlynijimo
visų
rūšių
lauko
medieną, kuri nesiliečia su žeme ir
neturi sąlyčio su vandeniu pagal
GK 2 ir 3 pagal EN 335-1.
Riboto masyvo ir nemasyvių
medienos dalių dengimui išorėje,
pvz.,
tinka
dailylentėms,
apkalimams, tvoroms, vartams,
pergolėms,
sodo
nameliams,
pastogėms, taip pat durų ir langų
impregnavimui.
Produkto savybės

 Vandeninė emulsinė, biocidinė,




plonasluoksnė lazūra;
Saugo medieną nuo UV
spindulių;
Apsauga nuo mėlynijimo pagal
EN 152-1;
Nenusilupa, netrūkinėja.
Naudojimas

Tepti teptuku, mirkyti, nardinti,
vakuuminiu būdu, purkšti tik
uždaruose įrenginiuose. Tinkamas
tik
profesionaliam
naudojimui.
Paviršius turi būti švarus, be
riebalų, vaško, purvo ar dulkių.
Induline GW-310 yra paruoštas
naudoti, jo skiesti nereikia. Lazūrą
gerai išmaišyti ir tepti mažiausiai
dviem sluoksniais.
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Vakuumatas

Lentelių dažymo
mašina

Dengimas teptuku/
nardinimas / purškimas uždarais įrenginiais

Laikyti vėsioje, nuo
šalčio ir drėgmės apsaugotoje vietoje, indus uždaryti

Produkto duomenys
Tankis:
Klampumas:
Rišamoji medžiaga:
Pakuotė:
Atspalviai:

apie 1,02 g/cm³, esant 20 °C temperatūrai
apie 12 sek 4 mm piltuvėlyje, esant 20 °C temp.
Akrilato/alkido-sistema
baltos skardinės 2,5 l, 5 l, 20 l, plastikinė talpa
120 l, konteineris 1000 l
3384 bespalvis
3385 spalvotas

Antrą sluoksnį tepti praėjus 2-3 val.
Reikalui esant galima tepti ir trečią
sluoksnį.
Džiūnant per naktį reikalingas
tarpinis šlifavimas. Apdorojimo
temperatūra 15-30 °C (oro ir
pagrindo). Pradarytas pakuotes
sandariai uždaryti ir sunaudoti
artimiausiu metu.
s.Nurodymai
Leidžiama
masyvių
medienos
konstrukcijų drėgmė: 13 ± 2 %.
Dengiant
ąžuolo
medieną
vandeniniais dažais dėl medienoje
esančių tikrų dervų ant paviršiaus
gali atsirasti patamsėjimų. Rekomenduojama atlikti bandymus ant
nedidelio medienos ploto.
Pretenzijos dėl spec. atspalvių bus
pripažįstamos tik tokiu atveju, jei
prieš dengiant visą objektą, buvo
atlikti dažymai ant bandomojo ploto
ir apie atsiradusius defektus iš
karto pranešta mūsų atstovybei.
Apdorojus visą objekto plotą,
pretenzijos nepriimamos.

Medienos
apsaugos
priemonės
sudėtyje yra biocidinių veikliųjų
medžiagų prieš medienos kenkėjus.
Tad jos naudojamos tik pagal
vartojimo instrukciją ir tik tam
skirtose
naudojimo
srityse.
Piktnaudžiavimas gali sukelti pavojų
sveiktai ir aplinkai. Vengti bet kokio
nereikalingo kontakto
su šiuo
produktu.
Pakuotes
atidarinėti
atsargiai. Darbo metu nevalgyti,
negerti, nerūkyti. Naudoti tik gerai
vėdinamose patalpose. Po darbo
išsiplauti
rankas.
Dengiamas
pagrindas turi būti nepralaidus, jeigu
reikia, naudoti plėveles, foliją.
Padengtą
paviršių
iki
visiško
išdžiūvimo saugoti nuo tiesioginio
atmosferos poveikio; neleisti, kad
produkto likučiai patektų ant žemės, į
gruntinius, paviršinius vandenis.
Produkto likučius sunaudoti arba
utilizuoti
pagal
reikalavimus.
Negalima padengto paviršiaus laikyti
arti paviršinio vandens (upių, ežerų ir
pan.), nes gali būti pažeista vandens
ekosistema. s.

s.Nurodymai
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Nenaudoti ant medienos, turinčios
tiesioginį
kontaktą
su
maisto
produktais ar pašarais. s.
Produkto likučiai negali patekti į
nutekamuosius vandenis, žemę,
kanalizaciją.
Nenaudoti produkto gyvenamosiose
patalpose, išskyrius vidinius langus ir
duris.
Darbo įrankiai, jų valymas
Teptukai,
nardinimo
vonelės,
mirkymo
įrenginiai,
purškimo
įrenginiai.
Darbo
priemonės
plaunamos
vandeniu
ir
Aqua
RK-898Reinigungskonzentrat iškart po
panaudojimo.
Valymo likučius utilizuoti pagal
galiojančius reikalavimus.
Išeiga
80-120 ml/m² vienam sluoksniui.
Apsaugai nuo mėlynijimo: 197-216
ml/m².
Džiūvimas
Apie 4 val., esant 20 ºC temperatūrai ir 65 % santykinei oro
drėgmei.
Esant žemesnei temperatūrai ir
didesnei oro drėgmei džiūvimo
laikas gali atitinkamai pailgėti.
Veikliosios medžiagos
0,63% 3-jodo-2 propinilbutilkarbamato
100 g medžiagos sudėtyje yra:
0,63 g 3-jod-2-propinilbutilkarbamato.
Sandėliavimas
Laikoma
sandariai
uždarytoje
originalioje pakuotėje, sausoje,
vėsioje,
ne
minusinės
temperatūros, gerai vėdinamoje
patalpoje. Saugoti nuo tiesioginių
saulės
spindulių
ir
vaikams
neprieinamoje vietoje. Panaudojus
medžiagą, indus gerai uždaryti.
Produktas galioja iki 12 mėn.
Sandėliuojant
vandeniui
kenksmingus skysčius, laikytis
atitinkamų reikalavimų.

LOJ-kiekis

Leidimo nr.

ES ribinė produkto vertė (Kat.A/e):
130 g/l (2010).
LOJ vertė šiame produkte neviršija
55 g/l.

DE: DE-2012-MA-08-00005
BE: BE2012-0031
SK: 2010/1429/7946/SK/MA/10645
LV: LV/2012/MR/015
AT: AT/2012/Z/00057-01/8
PL: PL/2012/0025/A/MR
CZ: CZ-2012-0026
HU: HU-2012-MA-08-00006-0000

Saugos duomenys
Produkto
sudėtyje
yra
1,2benzizotiazol-3(2H)-on,
3-lod-2propinilbutilkarbamato. Gali sukelti
alerginę reakciją.
Naudojant ir sandėliuojant laikytis
įprastų
reikalavimų.
Teirautis
saugos duomenų lapų.
Produkto kodas: HSM-LV 10.
Pirmosios pagalbos priemonės:
Įkvėpus:
Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, jei
reikia, daryti dirbtinį kvėpavimą, būti
šiltoje vietoje. Esant nusiskundimams, kreiptis į gydytoją.
Praradus sąmonę, vežti stabilioje
padėtyje.
Patekus ant odos:
Tuoj pat plauti vandeniu ir muilu,
gerai praskalauti, o nesibaigus odos
erzinimui kreiptis gydytojus.
Produktui patekus į akis:
Atmerktas akis gausiai plauti
vandeniu; kreiptis į gydytoją.
Prarijus produktą:
Praskalauti burną, išgerti daug
vandens.
Nesukelti vėmimo, tuoj pat kreiptis į
gydytoją. 0

Ženklinimas
Vandens kenksmingumo klasė: 2
1272/2008/EC
ADR: -/Biocidus naudoti saugiai.
Prieš pradedant darbus būtina
perskaityti naudojimo instrukciją
(techninį aprašymą ir saugos
duomenų lapus).

Utilizavimas
Didesnius produkto likučių kiekius
kartu su originaliais indais utilizuoti
pagal
galiojančius
potvarkius.
Visiškai ištuštintas pakuotes atiduoti
antriniam perdirbimui. Negalima
utilizuoti su buitinėmis atliekomis.
Neišleisti į kanalizaciją.
Atliekų kodo Nr.: 03 02 05 kitos
medienos apsaugos priemonės,
sudėtyje
turinčios
pavojingų
medžiagų.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais
gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais
duomenimis.
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.
Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji
netenka savo galios.
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