
Induline SchnellspachtelInduline Schnellspachtel
1K-lāpstiņa uz dispersijas pamata

Krāsu tonisKrāsu tonis PieejamībaPieejamība
Skaits paletē 960

VPEVPE 0,4 kg0,4 kg

Iepakojuma veids K tūbiņa

Iepakojuma kods 02

Preces Nr.Preces Nr.

balts 3260 ◼

PatēriņšPatēriņš Pēc vajadzības

Izmantošanas jomasIzmantošanas jomas Remonta darbi■
Krāsošanas darbu sagatavošana uz koka, koksnes materiālu un minerālu pamatnēm■
Porainu pamatņu un nepilnību aizpildīšanai■
Profesionālai izmantošanai■

ĪpašībasĪpašības Ātri izžūst ar nelielu saraušanos■
Labi slīpējams■
Laba uzpildes jauda■
Šķīdinātāju nesaturošs un videi draudzīgs■

Izstrādājuma datiIzstrādājuma dati

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

Blīvums 1,8 g/ml

pH-vērtība Apt. 8

Izskats Balta, stabila pasta

ApstrādeApstrāde

Notīriet nepilnības un ar japāņu lāpstiņu uzlieciet produktu ar nelielu spiedienu.
Pēc apmēram 3 stundu žūšanas uzpildiet lielākus dobumus.
Maksimālais slāņa biezums uz vienu darba operāciju maks. 3 mm.

Apstrādes nosacījumiApstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: ≥ +5 °C

■

Norādījumi par apstrādiNorādījumi par apstrādi Izmantojiet ārpus telpām tikai ar atbilstoši izturīgu pārklājumu.
Pārbaudiet nezināmu krāsu sistēmu saderību.
Nav piemērots virsmām ar korozijas risku.
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ŽūšanaŽūšana
Žūšanas laiks: Apt. 30 minūtes
Slīpējams un pārkrāsojams: pēc apt. 3 stundām

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

■

DarbaDarba
instrumenti/tīrīšanainstrumenti/tīrīšana

Japāņu lāpstiņa, kas izgatavota no cietas plastmasas vai nerūsējošā tērauda

Tīrīšana svaigā stāvoklī ar ūdeni vai noņemiet stiprus netīrumus ar tīrīšanas koncentratu
Aqua RK-898.

Glabāšana/glabāšanasGlabāšana/glabāšanas
laikslaiks

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

Noteikumi par
biocīdajiem produktiem

Satur kā "apstrādātu produktu" biocīdo produktu (poda konservantu) ar biocīdo aktīvo
vielu (-ām)
1,2-benzizotiazolīn-3-ons
un
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil- 2H-izotiazol-3-ons; 2-metil- 2H-izotiazol-3-ons (3:1)
aizsargāt tvertnes saturu pret bojājumiem, ko izraisa mikroorganismi (baktērijas, raugi
utt.). Noteikti ievērojiet apstrādes norādījumus!

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.

Tehniskās informācijasTehniskās informācijas
lapalapa
Produkta numurs 3260

 

Induline SchnellspachtelInduline Schnellspachtel

    SIA "Remmers Baltica" K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 Latvija■ Tel. +371 67889510■ info@remmers.lv■ www.remmers.lv■
3260 TM-1-353 01/21 MM_RV_RFr   2/2


	Induline Schnellspachtel
	Patēriņš
	Izmantošanas jomas
	Īpašības
	Izstrādājuma dati
	Apstrāde
	Apstrādes nosacījumi

	Norādījumi par apstrādi
	Žūšana

	Darba instrumenti/tīrīšana
	Glabāšana/glabāšanas laiks
	Drošība/noteikumi
	Utilizēšanas norādījumi
	Noteikumi par biocīdajiem produktiem


