Techninis aprašymas

Produkto numeris 2379

PU-Holzverfestigung

Atspalvis

Likutis
Kiekis ant paletės

432

192

Pakuotė

750 ml

2,5 l

Pakuotės rūšis

W bakelis

W bakelis

Pakuotės kodas

01

03

◼

◼

Artikelio Nr.
2379

Panaudojimo sritys

■
■
■
■
■
■

Savybės

■ [EG_HK_37]
■ [EG_HK_33]
■ [EG_HK_53]

Galimi sistemos
produktai

 Rofalin Acryl (2330)

Lauko ir vidaus medienai
Mediena ir iš medienos pagamintos medžiagos
[AW_HK_49]
[AW_HK_30]
[AW_HK_50]
Profesionaliam naudojimui

 Aqua DL-65-Decklack PU (7200)
 Aqua RG-27-Renoviergrund (7146)
 Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)
 Induline SW-910 (3777)

Pasiruošimas darbui

Apdirbimas

Apdirbimo nurodymai

■ Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, sausas, be tepalų, be skiriamųjų medžiagų ir tinkamai
paruoštas.

[VA1_HK_36]
[VA1_HK_37]
[VA1_M_542]
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.
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Techninis aprašymas

PU-Holzverfestigung

Apdirbimo nurodymai

Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Būtina pasirūpinti geru vėdinimu.
[VA2_HK_15]
Esant poreikiui, pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi.

Produkto numeris 2379

■ Džiūvimas
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

Darbo įrankiai/ valymas

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101
[GR_HK_1]
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/
galiojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti
mažiausiai 12 mėn.

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.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.
Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
speciﬁniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,
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net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.
Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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