Techninis aprašymas

Produkto numeris 7100

HSL-30/m-Proﬁ-Holzschutz-Lasur 3in1
Medienos apsaugos lazūra, tirpiklių pagrindu, profesionaliam
naudojimui

Atspalvis

Likutis
Kiekis ant paletės

200

96

30

22

Pakuotė

2 x 2,5 l

2x5l

10 l

20 l

Pakuotės rūšis

Kibiras W

Kibiras W

Kibiras W

Kibiras W

Pakuotės kodas

03

05

10

20

Artikelio Nr.
bespalvis

7100

◼

◼

◼

◼

eiche hell/ šviesus ąžuolas
(RC-365)

7101

◼

◼

◼

◼

kiefer/ pušis (RC-270)

7102

◼

◼

◼

◼

pine-lärche/ maumedis (RC260)

7103

◼

◼

◼

◼

eiche rustikal/ tamsus
ąžuolas (RC-360)

7104

◼

◼

◼

◼

teak/ tikas (RC-545)

7105

◼

◼

◼

◼

mahagoni (RC-565)

7106

◼

◼

◼

◼

nussbaum/ riešutas (RC660)

7107

◼

◼

◼

◼

palisander (RC-720)

7108

◼

◼

◼

◼

silbergrau/ sidabrinė pilka
(RC-970)

7109

◼

◼

◼

◼

weiß/ balta (RC-990)

7110

◼

◼

◼

◼

kastanie/ kaštonas (RC-555)

7111

◼

◼

◼

◼

graphitgrau/ graﬁtinė pilka

7112

◼

◼

◼

◼

platingrau/ platininė pilka

7113

◼

◼

◼

◼

Spec. atspalviai

7114

◼

◼

◼

◼

Išeiga
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Išeiga

Prevencinė apsauga nuo mėlynijimo ir puvinio dengiant 205-250 ml/m² mažiausiai dviem
sluoksniais

Produkto numeris 7100

Obliuota arba labai tanki mediena sugeria mažiau dažų, todėl gali būti reikalingas trečias
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.
■ Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik kaip gruntas), pvz., langams ir durims.
■ Gruntas, tarpinė ir galutinė danga.
■ Netinka dengti ant grindų (terasos ir kt. medinės grindys)
■ Profesionaliam naudojimui

Savybės

■ Plonasluoksnė skaidri danga
■ Trys viename: impregnantas, gruntas ir lazūra
■ Prevencinė apsauga nuo drėgmės, UV spindulių, puvinio, mėlynijimo, pelėsio, dumblių ir
vapsvų
■ Giliai įsigeria
■ Pralaidu orui
■ Daug atspalvių
■ Nenusilupa
■ Atnaujinant paviršių nebūtina šlifuoti
■ 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.
■ Atspalvius galima maišyti tarpusavyje

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)

Apie 0,87 g/cm³

Klampumas

Apie 80 s ISO 2431/3 mm

Rišamoji medžiaga

Alkidinės dervos

Kvapas

Būdingas tirpikliams, po džiūvimo bekvapis

Blizgumas

Matinis

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

Galimi sistemos
produktai

 Dauerschutz-Lasur UV (2234)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus ir sausas.
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
■ Paruošimas
Senus dažus (pvz., storasluoksnes lazūras ar dengiančius dažus), žievę ir purvą kruopščiai
pašalinti.
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Atsilupusias ir netvirtas šakas pašalinti, sakingas vietas nuvalyti su tam skirtomis
priemonės (pvz., skiedikliu V101)
Prieš dengiant lygų, obliuotą medienos paviršių, jį reikėtų pašlifuoti ir nuvalyti dulkes.
Tokiu būdu paviršius geriau sugeria dažųs.
Atsižvelgti į bendras "Lauko medienos konstrukcijų padengimo" rekomendacijas

Apdirbimas

■ Apdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C
Gerai išmaišyti
Kvaliﬁkuotiems specialistams: dažymas, nardinimas, apliejimas, purškimas - tik uždaruose
įrenginiuose
Tepama plaušo kryptimi
Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis
Dengiant ąžuolo medieną rekomenduojama prieš tai gruntuoti bespalviu produktu
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai

Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Perdažant su kitomis dažymo priemonėmis rekomenduojama atlikti bandymus dėl dangų
sukibimo
Baltas atspalvis dengiamas tik tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginis oro sąlygų
poveikis, pvz., pastogėse; arba naudojamas kaip gruntas.
Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti
rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.
Skersai pjautą medieną nutepti su Langzeit-Lasur UV arba Fenster- & Türenlasur,
pasirinktu atspalviu (mažiausiai 2 sluoksniais).
Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų "nuvarvėjimo" kraštas.
Su kiekvienu lazūros sluoksniu intensyvėja spalva ir blizgumas
■ Džiūvimas
Apie 12 val., esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą
Net jeigu liečiant paviršius atrodo sausas, keleto dienų bėgyje paviršius vis dar gali būti
šiek tiek lipnus
Ši produkto savybė nėra trūkumas ar defektas!
Padidinus oro cirkuliaciją šių tirpiklių išgarinimas vyksta greičiau
■ Skiedimas
Paruošta naudojimui

Darbo įrankiai/ valymas

Teptukas (natūralių šerelių), nardinimo vonelė, apliejimo įranga, purškimo įranga (uždara)
Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu 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.
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Pirmosios pagalbos
priemonės

Įkvėpus:
Išeiti į gryną orą ir netrikdyti nukentėjusiojo. Jei simptomai išlieka, kreiptis į medikus.
Praradus sąmonę paguldyti stabiliai ir nedelsiant kreiptis į medikus.
Patekus ant odos:
Nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir muilu. Atsiradus simptomams (pvz., sudirginta oda)
kreiptis į medikus.
Patekus į akis:
Pramerktas akis keletą minučių gausiai plauti tekančiu vandeniu. Nepraėjus simptomams,
kreiptis į medikus.
Prarijus:
Nesukelti vėmimo! Nieko negerti ir nedelsiant kreiptis į medikus. Praradus sąmonę
paguldyti stabiliai ir nedelsiant kreiptis į medikus.

GISCODE

HSL27

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.

Produkto numeris 7100

Atliekų kodo-Nr.: 03 02 05 kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų

Biocidinių produktų
reglamentas

Veikliosios medžiagos:
100 g medžiagos sudėtyje yra 1,50 g (1,5 %) IPBC.
Leidimo Nr.:
DE-0012032-0001-08
Apsaugos gairės:
BP 1081 – prevencinė medienos apsauga – pagrindinės priemonės
BP 2081 – medienos apsaugos priemonė: dengiama teptuku, voleliu
BP 2083 – medienos apsaugos priemonių naudojimas atviruose įrengimuose
Medienos apsaugos priemonė sudėtyje turi biocidų, apsaugai nuo kenkėjų. Norint išvengti
pavojaus žmogui ir aplinkai, būtina produktą naudoti tik tam skirtose vietose ir tik pagal
naudojimosi instrukciją. Vengti bereikalingo kontakto su šia medžiaga. Piktnaudžiavimas
gali pakenkti sveikatai ir aplinkai
Atidaryti ir naudoti atsargiai
Darbo metu negalima valgyti, gerti ir rūkyti
Laikyti atokiau nuo degių šaltinių, saugoti nuo elektrostatinės iškrovos
Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius; neįkvėpti garų ir dūmų
Darbus atliekant uždaroje patalpoje būtina psirūpinti tinkamu vėdinimu
Dengiant langus ir lauko duris reikia pasirūpinti geru vėdinimu ir vidaus ventiliacija; jei
įmanoma atidaryti visus langus ir duris. Atlikus darbus patalpoje būti kiek įmanoma
mažiau
Prieš pertraukas ir po darbų būtina plauti rankas
Negalima naudoti ant medienos, kuri turės tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar
pašarais
Produkto ir jo likučių negalima nuleisti į kanalizaciją, gruntą, žemę.
Produkto negalima naudoti ir juo padengtos medienos negalima laikyti arti paviršinių
vandenų, nes gali būti pažeista vandens ekosistema
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Darbus atlikti tik ant nepralaidaus paviršiaus, jei reikia apdengti apsaugine plėvele.
Padengtą medieną reikia laikyti ant kieto, nepralaidaus paviršiaus tol, kol dažai pilnai
išdžius. Bet koks išsiliejusios ar nuo medienos nulašėjusios medžiagos kiekis turi būti
surinktas ir vėl panaudotas arba utilizuotajamas pagal galiojančius potvarkius
Naudojant produktą purškimo būdu, saugoti kad nepatektų į aplinką (į vandenį, ant
žemės, augalų ir pan.)
Produkto negalima naudoti vidaus patalpoms, išskyrus langų ir durų vidinę pusę
Darbo metu laikytis bendrų saugumo nurodymų, dirbant su medienos apsaugos
priemonėmis

Deklaracija pagal VdL-RL
01

Produkto grupė: medienos lazūros
Sudedamosios dalys: alifatai, alkidinės dervos, titandioksidas, suodžiai, vario oksido
pigmentai, organiniai pigmentai, aliuminis, silicio dioksidas, vaškai, aromatiniai junginiai,
priemonė nuo putojimo, rišamoji medžiaga, sauosios medžiagos, tirštiklis, IPBC (3-Jod-2propinylbutylcarbamat).

LOJ pagal Decopaintdirektyvą (2004/42/EG)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010)
Produkto sudėtyje yra < 400 g/l LOJ.

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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