
WPC-Imprägnier-Öl
Tirpiklinis aliejus terasoms, tvoroms ir kitoms konstrukcijoms iš WPC medienos

Atspalvis Likutis
Kiekis ant paletės 672 200

PakuotėPakuotė 3 x 3 x 0,75 l0,75 l 2 x 2 x 2,5 l2,5 l

Pakuotės rūšis Kibiras Kibiras

Pakuotės kodas 01 03

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

Bespalvis 2087 ◼ ◼
Rudas 2088 ◼ ◼
Pilkas 2089 ◼ ◼

Išeiga Priklausomai nuo paviršiaus absorbavimo, maždaug 50 ml/m² vienam sluoksniui

Panaudojimo sritys Viduje ir išorėje■
Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.■
Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.■
Terasoms, tvoroms, sodo baldams ir kitoms konstrukcijoms■
Medžio-plastiko kompozitui■
WPC kompozitui, resysta, bambukui■

Savybės Nepralaidu vandeniui■
Lengvai pašalinami riebalai ir kiti nešvarumai■
Lengvas apdirbimas■
Bespalvis tinka spalvos atnaujinimui■
Ruda ir pilka paryškina natūralius atspalvius■
Atnaujinant paviršių nebūtina prieš tai šlifuoti■

Produkto duomenys

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

Ištekėjimo laikas ISO Cup 3 >28,0 sek.

Rišamoji medžiaga Alkidinės dervos

Tankis Apie 0,80 g/cm³

Ištekėjimo laikas (s)
DIN 4 piltuvėlyje

Apie 17 s

Kvapas Būdingas tirpikliams

Sertifikatai DIN EN 71-3

Papildoma informacija Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag

Galimi sistemos produktai Holz-Tiefenreiniger (2640)

Grünbelag-Entferner* (0676)

Holz-Entgrauer (2641)
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Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pasiruošimas darbui Reikalavimai pagrindui
Oro sąlygų pažeistų paviršių apdorojimui skirta priemonė
Pagrindas turi būti sausas ir švarus, ant jo negali būti dulkių, purvo, riebalų ir pan.

■

Paruošimas
Esant poreikiui, WPC pirmiausia apdoroti intensyviu medienos valikliu
Samanas ar dumblius pašalinti su Grünbelag-Entferner priemone
Bambuką pirmiausia apdoroti žaliąsias nuosėdas šalinančia priemone*

■

Apdirbimas

Tepama teptuku
Gerai išmaišyti.
Dengiama teptuku, šepečiu, medvilniniu audiniu
Neįsigėrusį medžiagos perteklių, ne vėliau kaip po 30 min, nuvalyti su teptuku arba audiniu
Po 4-6 valandų apžiūrėti ir įvertinti paviršiaus būklę ir priklausomai nuo gauto rezultato, esant poreikiui padengti
dar kartą.
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

■

Apdirbimo nurodymai Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Po kurio laiko WPC aliejus dėl oro sąlygų poveikio tolygiai pasišalins. Vėliau galima papildomai be jokio šlifavimo
paviršių dar kartą padengti WPC aliejumi.
Tuos paviršius, kuriuos tiesiogiai veikia oro sąlygų poveikis, reikia atnaujinti mažiausiai vieną kartą metuose
 
Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV Informacija 209-046)
Negalima dirbti toje pačioje darbo vietoje, kur dirbama su NC lakais ar beicais. Užterštus audinius (pvz., valymo
šluostes, darbo drabužius) surinkti į ugniai atsparius atliekų konteinerius ir juos utilizuoti

Džiūvimas
Sekantis sluoksnis: maždaug po 4 - 6 val.
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■

Skiedimas
Paruoštas naudojimui

■

Darbo įrankiai/ valymas Teptukas, šepetys, medvilninis audinys

Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas Nepradarytoje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai  5 metus
Produkto likučius sunaudoti artimiausiu metu

Saugumas/ 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)

ES-ribinė produkto vertė (Kat.A/f): maks. 700 g/l (2010). 
Produkto sudėtyje yra < 700 g/l LOJ.
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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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