Tehniline infoleht

Artikli number 1504

Renovier-Grund
Spetsiaalne krunt ilmastikust mõjutatud ja hallinenud puidu
heledamaks muutmiseks.

Värvitoon

Saadavus
Tarnitatavad pakendid

672

200

96

Pakendi kaal

3 x 0,75 l

2 x 2,5 l

2x5l

Pakendi tüüp

Plekist anum

Plekist anum

Plekist anum

Pakendi kood

01

03

05

◼

◼

◼

Artikli number
kuusk

1504

Kulu

Umbes 100 ml / m² sõltuvalt puidu imavusest.

Kasutusala

■
■
■
■

Omadused

■
■
■
■

Toote andmed

Puidule sise- ja vällistingimustes.
Mahtuhoidvatele puitdetailidele nt. aknad ja uksed,
Piiratud mõõtmetega puitdetailidele nagu näiteks: luugid, vooder, aiamajad.
Mitte mahtuhoidvatele puitdetailidele nagu näiteks: aiad, sõrestikud, katuste alumised
osad, puidust välisvooderdised.
■ Hallide ja mustade puitpindade renoveerimiseks ja tasandamiseks.
■ Ei soovitata põranda pindadele (terrassid, puitpõrandad).
Ilmastiku- ja niiskuskindel.
Kiire kuivamisega
Hea läbikumavus isegi värvikihiga.
Väga hea nakkuvus aluspinnaga.

Sideaine

Akrülaat-dispersioon

Tihedus (20 °C)

1,07 g/cm³

Lõhn

Keskmine

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote
spetsiﬁkatsioone.

Võimalikud
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Võimalikud
süsteemitooted

Renovier-Grund

 Holzschutz-Grund* (2046)
 Dauerschutz-Lasur UV (2234)
 eco Öl-Dauerschutz-Lasur (7670)
* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale
Mahtuhoidvatele puitdetailidele: puiduniiskus 11-15 %.
Piiratud ja mitte mahtuhoidvatele puitdetailidele: puiduniiskus maks. 18%.
■ Ettevalmistamine
Eemaldada mustus, rasv ja lahtised kihid.
Optimaalse nakkuvuse tagamiseks puhastage hallinenud ja ilmastikust mõjutatud
puitpealispinnad hoolikalt messingharjaga.
Eemaldada lahtised või murdunud oksad, eemadad vaik ja puhastada sobivate
vahenditega (nt. Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).
Mädale ja sinele soodsad puidud tuleb välistingimustes töödelda enne Holzschutz-Grund
´ga.
Ümardage teravad servad.
Lugege BFS infolehte nr.18 "Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im
Außenbereich“.

Töötlemine

■ Juhised töötlemiseks
Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C
Materjal korralikult läbi segada.
Pintsliga peale kanda.
Kanda kiujooksu suunas.
Pärast kuivamist kandke pinnale vahe- või viimistluskiht lasuuriga Dauerschutz-Lasur UV.
Avatud pakend hästi sulgeda ja võimalikult ruttu ära kasutada.

Töötlemisjuhised

Läbi proovikatmise saate teada sobivuse ja värvitooni sobivuse aluspinnaga.
Akende ja välisuste renoveerimisel soovitame enne järgmiste kihtide pinnalekandmist
teostada pinna vahelihvimine lihvimispaberiga (P180)või peene lihvimisvammiga.
■ Kuivamine
Ületöödeldav: peale 4 tundi
Praktilisel kogemusel põhinev väärtus 20 °C /65% suhtelise õhuniiskuse juures.
Madalamad temperatuurid, madal õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad
kuivamist.
■ Lahjendamine
Kasutusvalmis.

Töövahendid/puhastamine

Akrüülpintsel
Töövahendid kohe peale kasutamist puhastada vee ja puhastusvahendiga.
Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Ohutus/Regulatsioonid

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.
Avatud anumad võimalikult ruttu ära kasutada.
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Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, kadustamisel ja töötlemisel, samuti
utiliseerimisel ja ökoloogia kohta leiate kehitvast ohutuskaardist.

[LANG_ENTSORGUNGSHINWEIS]

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele. Täielikult tühjad pakendid
tagastada jäätmekäitlussüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Mitte valada
kanalisatsiooni.

Biotsiidide määrus

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

VOC-sisaldus
(2004/42(EG)

EU-väärtus (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010)
See toode sisaldab < 130 g/l VOC

Artikli number 1504

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud
andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja
selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega
põhmõtteliselt mitte siduvad.
Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi
juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad
infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta.
Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud
materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa
käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame
kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või
pöörduda meie poole.
Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult
kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks
kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka
kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte
mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised
müügi- ja tarnetingimused.
Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab
tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.
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