
Hartwachs-ÖlHartwachs-Öl
Vaškas natūralių aliejų pagrindu

  

AtspalvisAtspalvis LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 360 672 200 22

PakuotėPakuotė 6 x 6 x 0,375 l0,375 l 3 x 3 x 0,75 l0,75 l 2 x 2 x 2,5 l2,5 l 20 l20 l

Pakuotės rūšis Kibiras W Kibiras W Kibiras W Kibiras W

Pakuotės kodas 83 01 03 20

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

farblos/ bespalvis 0695 ◼ ◼ ◼ ◼

spec. atspalviai 0668 ◼ ◼

IšeigaIšeiga Apie 10-50 ml/m² kiekvienam sluoksniui
Išeiga labai priklauso nuo pagrindo absorbcijos ir nuo šlifavimo

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Medienai viduje■
Medinėms grindims ir laiptams■
Medžio masyvo baldams■
Medinėms plokštėms ir plintusams■
Kamštinėms grindims■
Virtuvės darbastaliams (dėl nuolatinio vandens poveikio) reikėtų naudoti tam skirtą aliejų
Arbeitsplatten-Öl [eco]

■

SavybėsSavybės Lengviau pašalinamos dulkės ir nešvarumai■
Giliai įsigeria ir paryškina natūralią medienos struktūrą■
Ilgalaikis, patvarus, netrūkinėjantis■
Atsparus cheminėms medžiagoms: DIN 68861-1C■
Sudaro ploną apsauginį vaško sluoksnį■

Produkto duomenysProdukto duomenys

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 0695
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Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Rišamoji medžiaga Alkidinės dervos

Tankis Apie 0,85 g/cm³

Ištekėjimo laikas (s)
DIN 4 piltuvėlyje

Apie 26

Kvapas Švelnus

Blizgumas Matinis

SertifikataiSertifikatai DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und HolzfußbödenZulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

Wohnraum-Lasur Wohnraum-Lasur (2400)(2400)

Wischpflege für geölte Böden Wischpflege für geölte Böden  (7699) (7699) [eco][eco]

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui Reikalavimai pagrinduiReikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, sausas, be tepalų, be skiriamųjų medžiagų ir tinkamai
paruoštas.
Medienos drėgnumas: 8-12 %
Paviršių, kuriais bus vaikščiojama, galutinis šlifavimas atliekamas su ne smulkesniu, nei P
100 - 120
Baldų paviršių ar pan. galutiniam šlifavimui naudoti ne smulkesnį, nei P 180

■

ParuošimasParuošimas
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus.
Riebią ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ar teptukų valikliu
Spalvos suteikimui gruntuoti Wohnraum-Lasur arba OB-008

■

ApdirbimasApdirbimas

Gerai išmaišyti.
Dengiama plonai, teptuku arba voleliu
Medžiagos perteklių po 20 - 30 min. nuvalyti
Baldų padengimui naudoti marlės/ medvilnės audinį
Didesniems paviršiams padengti naudojama vieno disko grindų valymo mašina su baltu
poliravimo padu
Po išdžiūvimo dengti antrą sluoksnį be tarpinio šlifavimo
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +15 °C iki maks. +30 °C

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Dažymo ir džiūvimo metu pasirūpinti tinkamu vėdinimu
Atlikdami produktu apdoroto paviršiaus šlifavimo darbus, visada dėvėkite kvėpavimo takų
apsauginę kaukę (dulkių filtro kaukė P2)
Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV informacija 209-046). Toje pačioje darbo vietojeSavaiminio užsidegimo pavojus (DGUV informacija 209-046). Toje pačioje darbo vietoje
negalima dirbti su NC lakais ar beicais. Suteptus darbo rūbus, šluostes ir kitą tekstilęnegalima dirbti su NC lakais ar beicais. Suteptus darbo rūbus, šluostes ir kitą tekstilę
sudėti į ugniai atsparias talpas ir saugiai utilizuoti.sudėti į ugniai atsparias talpas ir saugiai utilizuoti.

DžiūvimasDžiūvimas
Nelimpa dulkės: maždaug po 3 val.
Galima liesti: maždaug po 6 val.
Perdažoma: po džiūvimo per naktį

■
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Pilna apkrova po 7 dienų

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Džiūvimas priklauso nuo medienos rūšies ir pagrindo absorbavimo savybių.
Medžiagos perteklius neįgeriančiuose plotuose, žema temperatūra ir/ar didelė oro drėgmė
sulėtina džiūvimą

SkiedimasSkiedimas
Paruošta naudojimui

■

NurodymaiNurodymai Dulkes ir nešvarumus nuo grindų ir laiptų reguliariai valyti šerių šluota ar minkšta šluoste
Pagal poreikį valyti drėgna šluoste kas savaitę, į valymo vandenį įpilti priežiūros priemonę
(eco) alyvuotoms grindims
Renovuojant ( taip pat ir dalinai atnaujinant labiausiai išvaikščiotas, nusidėvėjusias vietas)
paviršių švariai nuvalyti ir tolygiai perdažyti, nepaliekant nutekėjimų ar ryškių perėjimų
Vandens paliktas žymes, kitas dėmes nuo baldų paviršiaus nušveisti plieno vilna Nr. 000 ir
padengti plonu sluoksniu

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Teptukas
Medvilnės audinys

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

Remmers įrankiaiRemmers įrankiai
Veloursrolle Veloursrolle (4442)(4442)

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje
galima laikyti mažiausiai 60 mėnesių.

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)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/f): maks. 700 g/l (2010).
Šio 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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