
Induline SchnellspachtelInduline Schnellspachtel
Vieno komponento akrilinis glaistas

AtspalvisAtspalvis LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 960

PakuotėPakuotė 0,4 kg0,4 kg

Pakuotės kodas 02

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

3260 ◼

IšeigaIšeiga Pagal poreikius

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Restauravimo darbams■
Paruošimas prieš dažymo darbus ant medinių bei mineralinių paviršių■
Porėtų pagrindų ir plyšių užpildymui■
Profesionaliam naudojimui■

SavybėsSavybės Greitai džiūstantis■
Lengvai šlifuojamas■
Puikiai užpildantis■
Sudėtyje nėra tirpiklių, draugiškas aplinkai■

Produkto duomenysProdukto duomenys

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

Tankis 1,8 g/ml

pH-vertė Apie 8

Išvaizda Balta, tvirta pasta

ApdirbimasApdirbimas

Ertmes išvalyti ir produktą lengvai spaudžiant dengti su tam skirta mentele
Didesnes ertmes maždaug po 3 val. džiovinimo dar kartą užpildyti
Maksimalus sluoksnio storis vienam darbo etapui - 3 mm.

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ≥ +5 °C

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Lauko sąlygomis naudojama tik su tam skirta atsparia danga
Norint naudoti nežinomų dažų sistemas, būtina patikrinti jų suderinamumą
Netinkama naudoti vietose, kuriose yra korozijos tikimybė

DžiūvimasDžiūvimas
Džiuvimo laikas: apie 30 min.

■

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
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Šlifavimas / lakavimas: maždaug po 3 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Mentelė, pagaminta iš kieto plastiko arba nerūdijančio plieno

Neišdžiūvusi medžiaga valoma iškart su vandeniu, o sustingusi su valikliu Aqua RK-898

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

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

Biocidinių produktų
reglamentas

Kaip "apdorotas gaminys" savo sudėtyje turi biocidinį produktą (pakuotės konservavimo
priemonę) su biocidinėmis veikliosiomis medžiagomis,
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas
ir
5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3- ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3- ono reakcijos masė (3:1)
tam kad pakuotės turinio nesugadintų mikroorganizmai (bakterijos, mielės ir t.t.). Būtina
paisyti apdorojimo nuorodų!

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.
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