Tehniskās informācijas
lapa
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HWS-112-Hartwachs-Siegel
Izturīgs 1K- blīvējums dabiskam izskatam un diviām uzklāšanām

Krāsu tonis

Pieejamība
Skaits paletē

444

60

22

VPE

1l

5l

20 l

Iepakojuma veids

Kanna W

spainis-w

spainis-w

Iepakojuma kods

85

05

20

Preces Nr.
bezkrāsains

1826

◼

◼

◼

Īpašās krāsas

1829

◼

◼

◼

Patēriņš

1. darba solis: 70 ml/m²
2. darba solis: 60 ml/m²

Izmantošanas jomas

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Koksne dzīvojamā zonā
Mēbeļu un interjera dizains
Koka grīdas un kāpnes
Galda un darba virsmas
Kuģu interjeri
Vannas istabas un pirts elementiem
Bez pārmērīgas daudzuma noņemšanas
Korķa grīdas
Bambusa komponenti
Nav paredzēts balinātai koksnei
Profesionālai izmantošanai

Īpašības

■
■
■
■
■
■
■

Ātri žūstošs
Noturīgs pret nodilumu un skrāpējumiem
Izturīgs pret ķīmiskām vielām: DIN 68861, 1B
Pretslīdošais
Ļoti maza tendence spīdēt
Dabisks izskats un izjūta
Grūti uzliesmojoša

Izstrādājuma dati
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Saistviela

Alkīda sveķi

Blīvums (20 °C)

apm. 0,88 g/cm³

Izejas laiks s DIN 4 kausā

apm. 22

Smarža

Raksturīgs

Spīduma pakāpe

Izteikti matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta
speciﬁkācijām.

Sertiﬁkāti

 DIN EN 71-3 "Bērnu rotaļlietu drošība"
 Atļauja kā virsmas pārklājuma sistēma parketa un koka grīdiem
 Pretslīdošais "R10" saskaņā ar DIN 51130:2014
 EK tipa pārbaudes sertiﬁkāts (IMO sertiﬁkācija)
 Kāpņu meistara roku krēma pārbaude (pamatojoties uz DIN EN 12720)
 Kontakts ar pārtiku

pārbaudes standarti

DIN 68861, 1B izturība pret ķīmiskām vielām

Iespējamie sistēmas
produkti

 OB-008-Ölbeize (2787)

Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā pret pamatni
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un
pienācīgi sagatavotai.
Koksnes mitrums: 8 - 12%
Koksnes gala apdare nav smalkāka par P 180

 Wischpﬂege für geölte Böden [eco] (7699)

■ Sagatavošana
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.
Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.
Krāsošanai, ja nepieciešams, gruntēt ar glazūru dzīvojamām telpām vai OB-008.
Ar nākamo pārklājumu, izmantojot rullīšu metodi: starpžūšanas laiks vismaz 24 stundas.
[U2_HB_38]

Apstrāde

■ Apstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +25 °C
Rūpīgi samaisiet materiālu.
Rullītis, smidzināšana
[VA1_HB_79]
Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 120 bar.
[VA1_HB_80]
Pēc žūšanas un starpposma slīpēšanas (P 240 - 320) veiciet ar produktu otro darbības soli.
Novērot žāvēšanas laiku starp darbībām.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi

Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
Kūpināta ozola un citu eksotisku koku gadījumā iepriekš nepieciešama konsultācija ar
Remmers tehnisko dienestu un testa vietas izveidošana.
Apstrādājot telpās, nodrošiniet labu ventilāciju.
Regulāri iznīciniet izsmidzināmo putekļu nogulsnes, lai izvairītos no smidzināšanas
putekļu aizdegšanās.
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[VA1_HB_78]
Pirms slaucīšanas ļaujiet smidzinātiem putekļiem nožūt.
Produkts pats par sevi neaizdegas.
Slīpējot koka virsmas, kas apstrādātas ar produktu, vienmēr valkājiet elpošanas aizsargus
(putekļu ﬁltra maska P2).
Pašaizdegšanās bīstamība (DGUV informācija 209-046)
Aizliegts apstrādāt ar NC saturošām lakām vai krāsvielām tajā pašā darba vietā, savākt un
utilizēt netīrus audumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbus) ugunsizturīgos
atkritumu konteineros.
■ Žūšana
Pilnīgi sauss: apmēram pēc 60 minūtēm
Var pieskarties: apt. pēc 3 stundām
Var pārstrādāt, izsmidzinot: apmēram pēc 6 stundām
Var pārstrādāt, izmantojot rullīšu metodi: apmēram pēc 14 stundām
Pilna slodze: pēc apt. 7 dienām
Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.
Zemas temperatūras un augsts mitrums aizkavē žūšanu.
Žūšana ir atkarīga no koksnes veida un pamatnes absorbcijas.
■ Izmantošanai
Gatavs lietošanai

Norādījumi

Iesaiņojot gatavās lakotās koka detaļas, izmantojiet gaisa caurlaidīgus materiālus.
Regulāri tīrīiet grīdas un kāpnes ar matu suku vai mopu, lai noņemtu putekļus un
netīrumus.
Renovācijas gadījumā (pat daļēji ja ir īpaši noslogoti gājēju celiņi) notīrīto virsmu
apstrādājiet ar produktu vai ar cietā vaska eļļu bez pieplūdumiem.
Vajadzības gadījumā noslaukiet ar mitru drānu vienu reizi nedēļā, pievienojot [eco]
tīrīšanas līdzekli ūdenī eļļotām grīdām.
Sertiﬁcētiem ražojumiem un konstrukcijām ir jāievēro attiecīgie testa ziņojumi/sertiﬁkāti
un tehnisko datu lapa.

Darba
instrumenti/tīrīšana

Īsas vilnas (3–5 mm) velūra vai mohēra rullītis, kausa pistole
Airless-/Airmix smidzinātājs
Tīrīt instrumentus tūlīt pēc lietošanas ar atšķaidījumu V 101.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.
Remmers Instrumenti
 Veloursrolle (4442)

Glabāšana/glabāšanas
laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12
mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā
arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības
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Individuālie aizsardzības
līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts ﬁltrs A /P2 un aizsargbrilles.
Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/i): maks. 500 g/l (2010)
Šis produkts satur < 500 g/l GOS.

Produkta numurs 1826

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie
dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā
kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav
uzskatāmas par saistošām.
Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta
mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to
izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem
vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto
materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem
iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav
iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc
mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai
sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un
rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu speciﬁsku
piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam
izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības,
arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām,
jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos
spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.
Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad
jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.
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