
Pflege-Set für FensterPflege-Set für Fenster
Priežiūros priemonė dažytiems ir lakuotiems mediniams
langams

LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 500

PakuotėPakuotė

Pakuotės rūšis Rinkinys kartoninėje dėžėje

Pakuotės kodas 01

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

2745 ◼

IšeigaIšeiga Apie 5-10 ml/m² kiekvienam sluoksniui

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Dažytų ir lakuotų medinių langų priežiūra■

SavybėsSavybės Reguliarus naudojimas prailgina renovacijos intervalus ir paviršių tarnavimo laiką■
Atnaujina paviršiaus atspalvį ir blizgumą■
Papildoma apsauga nuo oro sąlygų poveikio■

Produkto duomenysProdukto duomenys

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

Rišamoji medžiaga Akrilatas

Tankis (20 °C) Apie 1,01 g/ cm³ (2743 Reiniger für Pflegesets) 
Apie 1,04 g/cm³ (2744 Pflege-Balsam für Fenster)

Kvapas Šiam tipui būdingas (2743 Reiniger für Pflegesets) 
Švelnus (2744 Pflege-Balsam für Fenster)

ApdirbimasApdirbimas

Prieš naudojimą suplakti
Medvilninį audinį sudrėkinti valikliu ir nuvalyti paviršių, vengti intensyvaus nulakuotų
paviršių trynimo.
Palikti džiūti maždaug 30 minučių.

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra min. +15 °C iki maks. +25 °C.

■

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 2745
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Su antra specialia servetėle priežiūrai skirtą balzamą plonu sluoksniu (!) sparčiai tolygiai
paskirstyti viena kryptimi (iš kairės į dešinę arba iš viršaus į apačią).
Papildomai nepoliruoti ir netrinti.

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Šviežiai padentus paviršius saugoti nuo stipraus lietaus, vėjo, saulės ir kondensato
susidarymo.
Nenaudoti ant tiesioginių saulės spindulių veikiamų arba šildomų paviršių.
Nenaudoti prie žemesnės nei 15 °C temperatūros.
Naudoti tik kartu pridėtas specialias priežiūrai skirtas servetėles.
Visi kiti elementai, kurie nėra pagaminti iš medienos (pvz. apmušalai, stiklas, durų
rankenos ir t.t.) negali turėti sąlyčio su priežiūros priemone, o taip nutikus, turi būti
nedelsiant atsargiai nuvalomi vandeniu.

DžiūvimasDžiūvimas
Apie 30 min.
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Esant žemesnei temperatūrai, aukštesnei oro drėgmei arba viršijus nurodytą sluoksnio
storį, džiūvimo trukmė gali atitinkamai prailgėti

■

SkiedimasSkiedimas
Paruoštas naudojimui

■

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti
mažiausiai 24 mėn.

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

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.

LOJ pagal „Decopaint“
direktyvą (2004/42/EB)

Priežiūros priemonė langams:
ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010). 
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

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,

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.

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 2745
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