
Tehnisko datu lapa

Pullex Silverwood 50500 ff

Šķīdinātāja  bāzes  puscaurspīdīgs  pārklājums  koka  fasādēm  āra  darbos individuālai  un
profesionālai lietošanai.

PRODUKTA APRAKSTS

Vispārēja informācija Šķīdinātāja  bāzes  puscaurspīdīgs  pārklājums  (dabisks,  atvērto
poru efekts) satur aktīvus biocīdus. Inovatīvi toņi ar metālisku vai
veca  koka  efektu.  Speciāli  pigmenti  nodrošina  vienmērīgas
novecošanas procesu un radot sudraba patinas efektu

Produktam  ir  minimāla  smarža  un  tas  nesatur  aromātiskos
ogļūdeņražus pievienotā vaitspirta dēļ.

Specifiskās īpašības un 
standarti

● Pielietotās  aktīvās  vielas  nodrošina  aizsardzību  pret  zilēšanu
(EN 152-1) un koksni iznīcinošām sēnītēm (EN 113) kā norādīts
ÖNORM  B  3803  vai  DIN  68800-3,  kā  arī  ir  aizsargāts  pret
kukaiņiem (EN 46)

Aktīvās vielas (B, P, lv)

0,7% (Jodpropinilbutilkarbamāts (IPBC),

0.3% Tebukonazols,

0.06% Permetrīns

● Novērtējuma sertifikāts (04/15) ARGE Holzschutzmittel (koksnes
konservantu konsorcijs) Austrijas ķīmiskās industrijas asociācija.

Pielietojums

  

● Rūkošām  un  daļēji  rūkošam  koksnes  virsmām  ārpus  telpām,
piemēram, koka mājas, koka paneļi,  nojumes, žogi,  logu slēģi,
balkoni, vārti, ziemas dārzi, uc, kas ir paredzēti lietošanas klasēm
2 un 3 bez kontakta ar augsni.

LIETOŠANA

Lietošanas instrukcijas

 

● Lūdzu samaisiet produktu pirms lietošanas.

● Neuzklāt  temperatūrā  zem  +  5°C  un/vai  pie  relatīvā  gaisa
mitruma > 80 %.

● Jaunām virsmām rekomedējam uzklāt gruntējošo kārtu.

● Šis pārklājums nenovērš sveķu izdalīšanos.

● Lai  maksimāli  izvairītos  no  koksnes  izskalošanās  īpaši
piesūciniet dēļu gaļus un citas vietas, kur atsegta koksnes gala
šķiedra.

Mūsu lietošanas norādījumi balstīti uz esošajām zināšanām un ir paredzēts, ka tie palīdzēs pircējam / lietotājam rīkoties pēc labākās saprašanas, taču, neskatoties uz to, katram
gadījumam nepieciešams atsevišķi  noskaidrot  pielietojumu un lietošanas apstākļus.  Pircējs /  lietotājs  pats  uzņemas atbildību,  lemjot  par  piegādātā produkta pieņemamību un
lietojumu, tādēļ mēs iesakām veikt pārbaudi uz neliela parauga, lai pārliecinātos par produkta pieņemamību. Citādi ir piemērojami mūsu vispārīgie noteikumi un nosacījumi. Visas
iepriekšējās datu lapas ir uzskatāmas par spēkā neesošu. Ražotājs patur tiesības mainīt iepakojuma izmērus, krāsu toņus un spīduma pakāpi.
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Tehnisko datu lapa

Uzklāšanas tehnika

 

Uzklāšana ar otu

Apstrādājamais laukums (m²/l)
zāģēta, birstēta virsma

Apmēram 4-8

Apstrādājamais laukums (m²/l)
ēvelēta/slīpēta virsma

Apmēram 8-12

Uzmanību: Nesmidziniet produktu!
Produkts ir gatavs uzklāšanai ar otu.
Produkta patēriņu ietekmē kokmateriāla suga, forma, mitrums u.c.
faktori. Precīzu patēriņu iespējams noteikt veicot produkta 
testēšanu uz izvēlētā kokmateriāla.

Žūšanas laiki

(23 °C un 50 % rel. mitrums)

Atkārtoti pārklājams pēc 12 stundām

Norādītie  skaitļi  ir  informatīvi  un  sniegti  pēc  labākās pieredzes..
Žūšanas  laiks  ir  atkarīgs  no  izvēlētā  komateriāla,  pārklājuma
biezuma, temperatūras, gaisa apmaiņas un relatīvā gaisa mitruma.

Lūdzu,  nodrošiniet  pietiekamu ventilāciju!  Zema  gaisa  apmaiņa,
paildzina  žūšanu.  Zemākas  temperatūras  un  /  vai  augsts  gaisa
mitruma līmenis var ievērojami palielināt žūšanas laiku.

Darba rīku tīrīšana

Ar ADLER Adlerol Aromatenfrei 80301

VIRSMA

Virsmas veids Īpaši  piemērots  neapstrādātiem  zāģmateriāliem,  birstētiem  vai
smalcinātiem skujkokiem, kā arī āra apstākļiem piemēroti slāņveida
kokmateriāli,  piemēram,  masīvkoka  dēļi,  līmēts  laminēts  koks
(BSH), cietu konstrukciju kokmateriāli (KVH), u.c.

Virsmas īpašības (vai stāvoklis) Virsmai ir jābūt sausai, tīrai, spējīgai noturēt krāsu, tīrai no taukiem,
vaska, silikona, sveķiem uc, kā arī bez koksnes putekļiem Virsmai
jābūt pārbaudītai pārklājuma piemērotībai.

Lūdzu, ievērojiet ÖNORM B 2230 1. daļu.

Skatīt arī VOB, C daļu, DIN 18363, 3. punktu.

Lūdzu, ievērojiet BFS datu lapu nr. 18.

Koksnes mitrums Cieto koku sugas: 12 % +/- 2 %

Mīksto koku sugas: 15 % +/- 2 %

Virsmas sagatavošana Lai  nodrošinātu  optimālu  izturību,  iesakām  slīpēt  gludas  koka
virsmas ar smilšpapīru kam grauda izmērs ir 80 šķiedras virzienā,
rūpīgi  notīrīt  noņemot  koka  ekstraktvielas,  piemēram,  sveķu
kabatas. Noapaļot asus stūrus.

Ļoti  sveķainus  kokmateriālus  un  eksotisko  koku  sugu
kokmateriālus tīrīt ar ADLER Nitro-Verdünnung 80001.

Notīriet aļģes, sūnas un pelējumu ar Aviva Fungisan 8308000210.

Pamatnes  sagatavošana  nav  nepieciešama  neapstrādātiem
zāģmateriāliem – zāģēti, birstēti vai smalcināti skujkoki.

Lūdzu, ievērojiet attiecīgā produkta tehnisko datu lapas.

Mūsu lietošanas norādījumi balstīti uz esošajām zināšanām un ir paredzēts, ka tie palīdzēs pircējam / lietotājam rīkoties pēc labākās saprašanas, taču, neskatoties uz to, katram
gadījumam nepieciešams atsevišķi  noskaidrot  pielietojumu un lietošanas apstākļus.  Pircējs /  lietotājs  pats  uzņemas atbildību,  lemjot  par  piegādātā produkta pieņemamību un
lietojumu, tādēļ mēs iesakām veikt pārbaudi uz neliela parauga, lai pārliecinātos par produkta pieņemamību. Citādi ir piemērojami mūsu vispārīgie noteikumi un nosacījumi. Visas
iepriekšējās datu lapas ir uzskatāmas par spēkā neesošu. Ražotājs patur tiesības mainīt iepakojuma izmērus, krāsu toņus un spīduma pakāpi.
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KLĀŠANAS SISTĒMA

Gruntējošais slānis 1 x Pullex Silverwood 50500 ff

žūšana apmēram 12 stundas

Virskārta 1 x Pullex Silverwood 50500 ff

PASŪTĪJUMU INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmērs 0.75 l; 5 l; 20 l

Krāsu toņi / spīduma pakāpe Vecs pelēks - Old grey                                                            50500

Caurspīdīgs -Colourless toņa atšķaidīšanai                           50501

Sudrabs -Silver                                                                       50504

Pelēks alumīnijs -Grey aluminium                                           50506

Viegli apdedzināta egle Spruce light mottled                         50507

● Galējo krāsas toni veido pigmenta nokrāsa, uzklātais daudzums
un kokam raksturīgā krāsa. Ir ieteicams veikt lakas izmēģinājuma
uzklāšanu uz oriģinālā materiāla.

● Lai krāsas klājums būtu vienmērīgs, uz vienas virsmas izmantot
materiālu ar vienādu partijas numuru.

● Ir ieteicams veikt izmēģinājumu ar krāsu paraugu uz oriģinālās
virsmas, izmantojot izvēlēto pārklājuma sistēmu, lai izvērtētu gala
toni.

Papildus produkti ADLER Adlerol 80301

ADLER Nitro-Verdünnung 80001

Aviva Fungisan 8308000210

PAPILDINFORMĀCIJA

Noturība / glabāšana Vismaz 5 gadi oriģinālā neatvērtā iepakojumā.

Pārliecinieties  ka  produkts  ir  pasargāts  no  mitruma  un  tiešiem
saules stariem, kā arī sala vai temperatūras virs 30 °C

Mēs  iesakām  atvērtu  iepakojumu  saturu  pārliet  mazākos
iepakojumos, lai nepieļautu sabiezējumu/plēves veidošanos.

Produkta krāsu un laku kods HSM-LV20

Ar drošību saistīta informācija Lūdzu, ņemt vērā un rīkoties saskaņā ar norādījumiem par koksnes

konservantu izmantošanu un drošības datu lapu. Jaunākā versija
pieejama mājaslapā www.adler-lacke.com.

Izmantojot  auduma  gabalus,  kas  iemērkti  oksidatīvos  žūšanas
produktos,  ir  iespējama pašaizdegšanās!  Auduma gabalus žāvēt
izklātā  veidā.  Eļļa  jāglabā  noslēgtās  metāla  tvertnēs  vai  zem
ūdens.

Tikko pārklāts koks ar Pullex Silverwood jāuzglabā vietām kur ir
novērsta produkta iesūkšanās augsnē. Izlijis produkts ir jāsavāc un
jānodod pārstrādei.

Pullex  Silverwood  satur  biocīdus,  lai  maksimāli  pasargātu  koku,
nelietot  produktu  plašos  laukumos  iekštelpās  vai  kur  iespējama
sakarsme ar pārtiku. Kā arī nepielietot produktu saunās, pirtīs un
vietās kur tas var saskarties ar zemi vai ūdeni.

Mūsu lietošanas norādījumi balstīti uz esošajām zināšanām un ir paredzēts, ka tie palīdzēs pircējam / lietotājam rīkoties pēc labākās saprašanas, taču, neskatoties uz to, katram
gadījumam nepieciešams atsevišķi  noskaidrot  pielietojumu un lietošanas apstākļus.  Pircējs /  lietotājs  pats  uzņemas atbildību,  lemjot  par  piegādātā produkta pieņemamību un
lietojumu, tādēļ mēs iesakām veikt pārbaudi uz neliela parauga, lai pārliecinātos par produkta pieņemamību. Citādi ir piemērojami mūsu vispārīgie noteikumi un nosacījumi. Visas
iepriekšējās datu lapas ir uzskatāmas par spēkā neesošu. Ražotājs patur tiesības mainīt iepakojuma izmērus, krāsu toņus un spīduma pakāpi.
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