
Hartwachs-ÖlHartwachs-Öl
Cieta vaska eļļa uz dabisko eļļu bāzes

  

Krāsu tonisKrāsu tonis PieejamībaPieejamība
Skaits paletē 360 672 200 22

VPEVPE 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

Iepakojuma veids spainis-w spainis-w spainis-w spainis-w

Iepakojuma kods 83 01 03 20

Preces Nr.Preces Nr.

bezkrāsains 0695 ◼ ◼ ◼ ◼

Speciālās krāsas 0668 ◼ ◼

PatēriņšPatēriņš Apt/ 10-50 ml/m² uz vienu darba soli
Patēriņš ir ļoti atkarīgs no koksnes absorbcijas un galīgās slīpēšanas.

Izmantošanas jomasIzmantošanas jomas Koksne iekštelpās■
Koka grīdas un kāpnes■
Augstas kvalitātes masīvkoka mēbeles■
Paneļi un apmales■
Korķa grīdas■
Sakarā ar pastāvīgu ūdens lietošanu uz virtuves darba galda virsmas izmantot darba galda
virsmas eļļu [eco].

■

ĪpašībasĪpašības Putekļus un netīrumus atgrūdošais viegli kopjamām virsmām■
Dziļi iespiežas; uzsver koksnes dabisko struktūru■
Izturīgs, netīrumus atgrūdošs, izturīgs pret nodilumu■
Izturīgs pret ķīmiskām vielām: DIN 68861, 1C■
No augstas kvalitātes vaskiem veido plānu aizsargplēvi■

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

Saistviela Alkīda sveķi

Blīvums apt. 0,85 g/cm³

Viskozitāte (20 °C) Aptuveni 26 s 4 mm plūsmas traukā

Smarža Maigs

Spīduma pakāpe Matēts

SertifikātiSertifikāti DIN EN 71-3 "Bērnu rotaļlietu drošība"DIN EN 71-3 "Bērnu rotaļlietu drošība"

Atļauja kā virsmas pārklājuma sistēma parketa un koka grīdiemAtļauja kā virsmas pārklājuma sistēma parketa un koka grīdiem

Iespējamie sistēmasIespējamie sistēmas
produktiprodukti

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

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

Sagatavošanās darbamSagatavošanās darbam Prasības attiecībā pret pamatniPrasības attiecībā pret pamatni
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un
pienācīgi sagatavotai.
Koksnes mitrums: 8 - 12%
Koksnes gala slīpēšana kājāmgājēju virsmām nav smalkāka nekā P 100-120
Koksnes gala slīpēšana mēbeļu virsmām vai līdzīgām ne smalkāk nekā P 180

■

SagatavošanaSagatavošana
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.
Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni ar atšķaidītāju un otu tīrīšanas līdzekli.
Krāsošanai, ja nepieciešams, gruntēt ar glazūru dzīvojamām telpām vai OB-008.

■

ApstrādeApstrāde

Rūpīgi samaisiet materiālu.
Krāsot ar frotē otu vai rullīti.
Noņemiet lieko materiālu pēc apmēram 20 - 30 minūtēm.
Ja nepieciešams, izmantojiet mēbelēm marles ķīpas/kokvilnas audumu.
Lielākām virsmām, ja nepieciešams, izmantojiet viena diska mašīnu ar baltu pulēšanas
spilventiņu.
Pēc žūšanas uzklāt otro slāni bez starpposma slīpēšanas.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Apstrādes nosacījumiApstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 ° C līdz maks. +30 ° C

■

Norādījumi par apstrādiNorādījumi par apstrādi Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
Apstrādes un žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju.
Slīpējot koka virsmas, kas apstrādātas ar produktu, vienmēr valkājiet elpošanas aizsargus
(putekļu filtra maska P2).
Pašaizdegšanās risks (DGUV informācija 209-046). Nedrīkst apstrādāt ar NC saturošāmPašaizdegšanās risks (DGUV informācija 209-046). Nedrīkst apstrādāt ar NC saturošām
lakām vai traipiem tajā pašā darba vietā, savākt piesārņotos tekstilizstrādājumuslakām vai traipiem tajā pašā darba vietā, savākt piesārņotos tekstilizstrādājumus
(piemēram, tīrīšanas lupatas, darba drēbes, putekļu traukus) ugunsdrošos atkritumu(piemēram, tīrīšanas lupatas, darba drēbes, putekļu traukus) ugunsdrošos atkritumu
konteineros un iznīcināt tos ugunsdrošā (zemūdens) veidā. konteineros un iznīcināt tos ugunsdrošā (zemūdens) veidā. 

ŽūšanaŽūšana
Putekļu sauss: apmēram pēc 3 stundām
Var pieskarties: apt. pēc 6 stundām
Pārkrāsojams: pēc žūšanas naktī

■
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Pilna slodze pēc 7 dienām

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.
Žūšana ir atkarīga no koksnes veida un pamatnes absorbcijas.
Pārmērīgs materiāls uz neabsorbējošām zonām kavē žūšanu, kā arī zemas temperatūras
un/vai augsts gaisa mitrums.

IzmantošanaiIzmantošanai
Gatava lietošanai

■

NorādījumiNorādījumi Regulāri tīrīiet grīdas un kāpnes ar matu suku vai mopu, lai noņemtu putekļus un
netīrumus.
Vajadzības gadījumā noslaukiet ar mitru drānu vienu reizi nedēļā, pievienojot [eco]
tīrīšanas līdzekli ūdenī eļļotām grīdām.
Remonta gadījumā (arī daļēji uz īpaši saspringtiem ceļiem) tīrītaja zona jāapstrādā bez
atlikumiem.
Noņemiet ūdens švīkas vai traipus uz mēbelēm ar tērauda vilnu (smalkuma grāds 000) un
uzklājiet plānu slāni.

DarbaDarba
instrumenti/tīrīšanainstrumenti/tīrīšana

Dabīgu saru suka, virsmas suka, velūra rullis, 
marles ķīpas, bezplūksnu kokvilnas audums
Viena diska mašīna ar baltu pulēšanas spilventiņu

Tīriet instrumentus tūlīt pēc lietošanas ar šķīdinātāju un otu tīrīšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Remmers InstrumentiRemmers Instrumenti
Veloursrolle Veloursrolle (4442)(4442)

Glabāšana/glabāšanasGlabāšana/glabāšanas
laikslaiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 60
mēneši

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

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/f): maks. 700 g/l (2010) .
Šis produkts satur < 700 g/l GOS.
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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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