ТЕХНІЧНА КАРТА

Holzschutzgrund -AFM 1000
Опис продукту:

Безбарвний, глибокопроникний просочуючий грунт для захисту деревини від
появи синіх плям, грибків і комах. На розчиннику, для зовнішніх робіт.

Застосування:

Для захисту і обробки дерев'яних будинків, навісів, дерев'яних панелей, балконів,
крокв, парканів, вікон, зовнішніх дверей і т.д. Для статичних дерев'яних
конструкцій на відкритому повітрі без контакту з землею. Інформація про
необхідність хімічного захисту деревини не включає в себе BFS-припис Nr. 18.
Не застосовувати для використання в приміщенні в приміщенні!

Властивості:

Holzschutzgrund -AF- забезпечує надійний захист від знебарвлення і руйнування
деревини, появи грибів і синяви і проти зараження комахами-шкідниками.
Покращує адгезію наступних покриттів. M 1000 має дуже високу степінь
проникнення, регулює вологу, пори при просоченні набувають гідрофобного
ефекту. Готовий до використання, без запаху і ароматичних сполук.

Основа:

Поверхня повинна бути очищена від забруднень, роздільних речовин (масла,
мастила, воску), чиста, суха і стабільна. Сірі, вивітрені дерев'яні поверхні і
пошкоджені покриття ретельно очистити до шару стійкої деревини . Вміст
вологи має не перевищувати 12% для твердих порід, і не перевищувати 15%
для м'яких порід деревини.

Перекриття:

На добре висохлу поверхню оброблену Holzschutzgrund можна застосовувати
будь-які лаки та фарби HAERING в будь-якій системі.

Нанесення:

температура обробки:
Під час нанесення і висихання температура повітря, матеріалу і
підкладки не повинна опускатися нижче + 5 ° С
обробка:
Нанесення пензлем або занурення, не розпилювати.
Holzschutzgrund -AF- нанести плоскою кистю шар на поверхню, а потім
миттєво добре розтерти. При розтиранні не слід зупинятися до повного
просочення, і не сформується однорідний шар на поверхні.

Sicherheitshinweise:

Holzschutzmittel містить біоцидні компоненти для захисту деревини від
шкідників тому слід використовувати тільки відповідно до інструкції і
тільки в затверджених областях. Зловживання може привести до шкоди
для здоров'я і навколишнього середовища.
Використання биоцидів безпечне. Завжди читайте етикетку і інформацію
про продукт перед використанням.
складники: 0,9% IPBC
0,5% пропіконазол
0,15% перметрин
За детальною інформацією, зверніться до інформації про продукцію
безпеки даних безпеки.

Technische Information: Stand 30.11.2011
Diese Information wurde nach neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit muß jedoch
ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die
vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.
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Технічна карта
Технічні дані

В'яжуча :
Спеціальна
модифікована Алкідна
смола
Густина:
бл. 0,85 г/cm³
Розведення:
Готова до
використання, не
розводити
Обробка:
Пензель або
занурювання
Робоча температура:
не нижче + 5 °C
Глянець:
мат

Споживання /
поширення:
Для того, щоб
забезпечити
ефективний захист,
нормою витрати має
бути щонайменше
120 мл / м².
Час висихання:
перефарбували:
приблизно через 12
годин при температурі
20 ° C і 50% відн.
Волоості повітря. Сушка
дещо повжується на
деревині тропічних
порід .
очищення
інструментів:
Уайт-спіритом

зберігання:
В прохолодному і
сухому місці в . щільно
закритих контейнерах .
Produkt-Code:
M - BA01
EU-Grenzwert für
dieses Produkt:
Kategorie:
h (Lb): 750 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält
< 750 g/l VOC.
Утилізація:
Не можна викидати
разом із побутовим
сміттям. не зливати у
водойми, грунт або
каналізацію.
AVV Abfallschlüssel Nr.
030202
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