Karta techniczna produktu

HOLZSCHUTZGRUND -AFpodkład impregnujący do drewna, bez aromatów
M 1000
Informacja o produkcie
Materiał

Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy środek do konserwacji drewna na bazie żywicy
alkidowej dla klas użytkowania 2 i 3. Do użytku przemysłowego, komercyjnego i
prywatnego w ochronie przeciwko grzybom niszczącym i przebarwiającym drewno.

Zastosowanie

Tylko do stosowania do drewna nie mającego kontaktu z podłożem, np. okna, drzwi,
okładziny elewacyjne, ogrodzenia, lukarny i wiaty samochodowe. Nie należy stosować do
drewna mającego stały kontakt z ziemią lub wodą.
W obszarach zewnętrznych, impregnowane drewno nie może mieć kontaktu z ziemią, ale
może być narażone na stałe działanie czynników atmosferycznych.
Obrabiane drewno może być używane tylko we wnętrzach do ram okiennych i drzwi
zewnętrznych.
Właściwości:

bardzo wysoka zdolność przenikania

podkład poprawia przyczepność kolejnych powłok

zapewnia bezpieczną ochrona przed przebarwieniami i grzybami niszczącymi
drewno

reguluje wilgotność

wypełnia pory

wodoodporny

bezzapachowy dzięki bezwonnemu spirytusowi mineralnemu

Obróbka
Podłoże

Podłoże musi być chłonne, suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, wosku i żywicy.
Żywiczne powierzchnie drewniane należy umyć rozcieńczalnikiem nitro.
Wilgotność drewna nie może przekraczać 15%.

Poprawki

Zimpregnowane drewno w warunkach zewnętrznych należy zabezpieczyć lakierem
nawierzchniowym.
Można tu stosować wszystkie systemy farb i lazur firmy HAERING przeznaczone do
powlekania powierzchni drewnianych.
Ta obróbka powierzchni musi być przeprowadzona w sposób ciągły.
Warstwa nawierzchniowa powinna być nakładana zgodnie z zaleceniami producenta.

Nakładanie

Przed użyciem dobrze wymieszać. Nie rozcieńczać.
- Użycie komercyjne i prywatne: malowanie pędzlem, walcowanie, natryskiwanie
- Zastosowanie przemysłowe: zanurzanie, natryskiwanie, powlekanie metodą polewania
(Flow-Coating), metoda podwójnej próżni (Vak-Vak) (przy metodzie podwójnej próżni nie
można stosować pigmentów barwiących).
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W obszarach zewnętrznych, impregnowane drewno nie może mieć kontaktu z ziemią, ale
może być narażone na stałe działanie czynników atmosferycznych. Obrabiane drewno
może być używane tylko we wnętrzach do ram okiennych i drzwi zewnętrznych.
Dodatkowe wymagania dla użytkowników przemysłowych:
Stosować tylko w dobrze wentylowanych, użytkowanych komercyjnie pomieszczeniach.
Produkt może być używany przez profesjonalnych użytkowników podczas malowania tylko
wtedy, gdy używane są odpowiednie rękawice ochronne (Kat.3, EN 374).
Podczas zanurzania, natryskiwania lub powlekania metodą polewania należy dodatkowo
nosić kombinezon ochronny (co najmniej typu 6, EN 13034). Podczas opryskiwania
użytkownik profesjonalny musi dodatkowo nosić ochronę dróg oddechowych (co najmniej
półmaskę, filtr P2).
W przypadku metody ciśnieniowej kotła wymagany jest lokalny wyciąg (LEV) z pokryciem co
najmniej 85%.

Dane techniczne
Skład

Specjalna długo oleista żywica alkidowa

Gęstość

Ok. 0,85 g/cm³

Kolor

Bezbarwny

Stopień połysku

Połysk wysoki

Opakowania

0,75 l / 2,5 l / 10 l

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.
Malowanie pędzlem, zanurzanie, zalewanie, natryskiwanie.

Rozcieńczanie

Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać!!!!

Temperatura

Podczas aplikacji i suszenia temperatura musi wynosić powyżej 5°C, a wilgotność względna
poniżej 80%.

Zużycie

Ok. 180 - 220 ml / m² (146 – 178 g/ m²)
Metoda podwójnej próżni: 38 – 45.6 kg/m³

Schnięcie

Czas schnięcia podczas malowania, zanurzania, zalewania, natryskiwania: minimum 12
godzin przy 20 °C / 65% relatywnej wilgotności powietrza.
Przed nałożeniem lakieru nawierzchniowego należy odczekać 24 godziny.
W niższych temperaturach i wyższej wilgotności czas schnięcia jest dłuższy.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić rozcieńczalnikiem natychmiast po zakończeniu prac.

Składowanie

Składować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w chłodnym
(temperatura pokojowa) i suchym miejscu, w dobrze zamkniętych pojemnikach.
Nie wystawiać na działanie ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
Nie należy przechowywać z żywnością, napojami lub paszą dla zwierząt.
Stabilność składowania w dobrze zamkniętym opakowaniu oryginalnym wynosi 24 miesięcy.
Napoczętą puszkę dokładnie zamknąć i odwrócić krótko.
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Informacje o transporcie

Nie jest towarem niebezpiecznym w zakresie ADR.

Kod produktu

HSM-LV20

Dopuszczalna przez UE
zawartość LZO (VOC)

Kat. (A/h): 750 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 750 g/l LZO

Oznakowanie produktu /
bezpieczeństwo

Używaj bezpiecznie środków do konserwacji drewna. Przed użyciem zawsze przeczytaj
etykietę i informacje o produkcie.
Więcej informacji zawiera aktualna karta charakterystyki.

Utylizacja

Do recyklingu dawać wyłącznie dokładnie opróżnione opakowania. Resztki materiału po
wyschnięciu można zutylizować jako odpady domowe.
Ewentualnie zasięgnąć informacji w lokalnym zakładzie utylizacji.

Informacje zawarte w karcie technicznej produktu sporządzono zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki. Stanowią one podstawowe
wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Data aktualizacji: 13.10.2016
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