
Induline ZW-507iInduline ZW-507i
Caurspīdīga izolācijas pildviela uz ūdens bāzes izsmidzināšanas
metodei

jumejume PieejamībaPieejamība
Skaits paletē 96 22 4

VPEVPE 5 l5 l 20 l20 l 120 l120 l

Iepakojuma veids spainis-w spainis-w [fass_k]

Iepakojuma kods 05 20 68

Preces Nr.Preces Nr.

bezkrāsains 1636 ◼ ◼ ◼

PatēriņšPatēriņš 150 - 200 ml/m² uz vienu darba soli
(atbilst: mitrās plēves biezums: 150-200 μm, sausās plēves biezums: 35-45 μm)

Izmantošanas jomasIzmantošanas jomas Koksne iekšā un ārā■
Skujkoki un lapu koki■
Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis■
Starppārklājums necaurspīdīgām un caurspīdīgām sistēmām■
Aizsargātām konstrukcijām arī kā bāzes pārklājums■
Profesionālai izmantošanai■

ĪpašībasĪpašības Laba saliešana■
Izcila (mitrā) saķere■
Samazina krāsas maiņu, ko izraisa ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas■
Samazina virsmas defektus, kas saistīti ar koksnes specifiskām sastāvdaļām (piemēram,
lapegle)

■

Samazina tendenci uz tumšas krāsas maiņu, kas saistīta ar tannīnskābes reakciju
(piemēram, ozols)

■

Ar UV bloķētāju, lai iegūtu lielāku drošību glazūras krāsās■
Laba slīpēšanas spēja■

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

Saistviela Akrilāta sveķi

Blīvums (20 °C) apt. 1,03 g/cm³

viskozitāte Apt. 2300 mPas

Smarža Raksturīgs

SertifikātiSertifikāti [LANG_RSG][LANG_RSG]
[LANG_RSG_INFO][LANG_RSG_INFO]



Iespējamie sistēmasIespējamie sistēmas
produktiprodukti

*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par
produktu!

Induline SW-900* Induline SW-900* (3776)(3776)

Induline GW-360 Induline GW-360 (3201)(3201)

Induline GW-208 Induline GW-208 (3478)(3478)

Induline DW-601 Aqua Stopp Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)(1725)

Induline LW-700 Induline LW-700 (3400)(3400)

Induline LW-720 Induline LW-720 (3996)(3996)

Induline LW-721/05 Induline LW-721/05 (5105)(5105)

Induline LW-722 Induline LW-722 (5100)(5100)

Induline LW-725 Induline LW-725 (3941)(3941)

Induline NW-740/05 Induline NW-740/05 (7920)(7920)

Induline DW-625 Induline DW-625 (1764)(1764)

Induline DW-691 Induline DW-691 (3070)(3070)

Induline DW-692 Induline DW-692 (3056)(3056)

Induline OW-810 Induline OW-810 (3461)(3461)

Induline SW-935 Induline SW-935 (3786)(3786)

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 elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11–15%

■

SagatavošanaSagatavošana
Ja nepieciešams, impregnējiet izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli*.
Gruntējiet koksnes virsmas.
Ja nepieciešams, aizsargājiet parapeta šuves ar Induline V-šuvju aizsardzību vai Induline
AF-920.

■

ApstrādeApstrāde

Dotās vērtības ir attiecas uz neatšķaidītu materiālu. Labākā strāvas forma tiek sasniegta ar
materiāla temperatūru no 15° C līdz 20° C.
Nodrošiniet labu ventilāciju.
Ja nepieciešams, pārbaudiet saderību un izolāciju ar pamatu, izmantojot testa pārklājumu.
Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar.
Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar, sprauslas
gaisa spiediens: 1 - 2 bar.
Izņēmuma gadījumos var būt nepieciešama atkārtota uzklāšana.
Pirms gala pārklājuma starpslīpēšanas: P 220 - 240, noņemiet slīpēšanas putekļus.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

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

■
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Norādījumi par apstrādiNorādījumi par apstrādi Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas maiņas risks, ko
izraisa koksnes sastāvdaļas.
Sveķu noplūde ir dabiska un to nevar novērst ar pārklāšanas tehnoloģiju, skatīt BFS
lietošanas instrukciju nr. 18.
Produkta pārmērīga atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksnē vai ieteikto pārklājuma
secību neievērošana, lietošanas daudzumi un žūšanas laiki var pasliktināt produkta
izolējošo iedarbību.
Attiecībā uz porainām koksnēm (piem., ozolam) jāievēro, lai materiāls būtu krāsots,
uzpildot poras. Var būt nepieciešama ieteicamā krāsas daudzuma pārsniegšana.
Ievērojiet spēkā esošos standartus un vadlīnijas attiecībā uz koksnes detaļu pārklājumu
ārā (VFF instrukcijas, BFS instrukcija nr. 18, VdL vadlīnijas, IFT vadlīnijas).
Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis,
varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

ŽūšanaŽūšana
Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas
Slīpējams un pārkrāsojams: pēc aptuveni 4 stundām
(ar 23°C und 50 % r.m.)

Slīpējams un pārkrāsojams ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 20 minūšu garas
iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 75% r.m.) / 75 minūšu žūšanas fāzēs (apm. 45
°C, 1 m/s gaisa cirkulācija) / 20 minūšu dzesēšanas fāzēs

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris
lēnāk.

■

IzmantošanaiIzmantošanai
Ja nepieciešams, ar ūdeni (ne vairāk kā 5%).

■

NorādījumiNorādījumi Hermētiķiem jābūt krāsu savietojamiem, un tos nedrīkst uzklāt, līdz krāsa ir pilnīgi
izžuvusi.
Izmantojiet tikai mīkstinātājus nesaturošus blīvēšanas profilus.

DarbaDarba
instrumenti/tīrīšanainstrumenti/tīrīšana

Izmidzināšanas sistēmas, rokas izsmidzināšanas ierīce, Dynflow sistēma

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu
tīrīšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

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.

Individuālie aizsardzības
līdzekļi

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

Norādījumi par
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Norādījumi par
utilizēšanu

Liela apjoma 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

*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un
informāciju par produktu!

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

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) 
Šis produkts satur <130 g/l GOS.

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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