Aquawood Ligno+ Base

57960

A termék leírása

Speciális alkid-/ akrildiszperzió alapú vízzel hígítható favédő
impregnáló szer, szakmai és ipari felhasználásra, puhafákhoz
(tűlevelű fafajok). Kizárólag színtelen alapozóval
alkalmazható Ligno+ Sealer / Ligno+ Top!

Különleges tulajdonságok

Hatékony fényvédő anyagot tartalmaz, mely hullámhossz
alapján szűri az UV sugárzást és stabilizálja a faanyag lignin
komponensét. Ezáltal a fa természetes színárnyalata sokkal
tovább megmarad, mint az eddig alkalmazott tűlevelű
faanyagokhoz használt alapozók esetében.
A hatóanyag ÖNORM B 3803 ill. DIN 68800-3 alapján
megfelelő védelmet nyújt kékpenészek (EN 152-1 vizsgálat)
és farontó gombák (EN 113 vizsgálat) ellen.
Felhordási mennyiség, norma ellenőrzése, rendszer
kialakítása: Impregnálás: 120 g/m² / középső réteg: 100 g/m²
Hatóanyagok (B, P)
0,80 % IPBC (jódpropinil-butilkarbamát)
0,80 % propiokonazol

Alkalmazási területek

3. védelmi osztály (felhasználási osztály) esetén ablakok,
kültéri ajtók (tűlevelű faanyag). Színanyagot tartalmazó
lomblevelű faanyagok, mint pl.: meranti. mahagóni, stb., nem
hatásos.

A felhordás módja

Rövid bemerítés, elárasztás; szórásra nem alkalmas!
Ha különleges esetekben mégis szórással kerül
felhordásra a szer, A2/P3 légzésvédelmi álarc használata
kötelező.

Impregnálás

1 x Aquawood Ligno+ Base
A rétegek közötti száradási idő minimálisan 4 óra kell hogy
legyen
Visszacsiszolni tilos!
Fedőréteg felhordása nélkül nem lesz időjárásálló!

Köztes réteg

06-08

Aquawood Ligno+ Sealer 59110 merítés, vagy elárasztás
(lásd: adatlap)
A rétegek közötti száradási idő minimálisan 2 óra kell hogy
legyen
Simító csiszolás szemcsemérete 220 - 240

Fordíts

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-390
Útmutatásaink a legújabb ismereteken alapulnak és legjobb tudásunknak megfelelően látják el tanáccsal a vevőt/felhasználót, ennek ellenére különbségek adódhatnak az egyes
felhasználási területeken és munkakörülmények között történő alkalmazásban. A termék alkalmasságáról és felhasználásáról a vevő/felhasználó kizárólag saját felelősségére hoz
döntést, ezért azt javasoljuk, hogy a termék alkalmasságának megállapítására készítsen mintadarabot. Ettől eltekintve az általános értékesítési feltételek érvényesek. jelen
kiadvány megjelenésével összes korábbi kiadvány érvényességét veszti. A csomagolásra, színárnyalatokra és fényességi osztályra vonatkozó változtatási jog fenntartva.

Folytatás

Fedőréteg

Aquawood Ligno+ Base 57960

1 x Aquawood Ligno+ Top 59111 (lásd: adatlap)

Merítési, ill. Árasztási idő: kb. 12 s DIN 53211 (4-mm-es
edény, 20 C), kb. 50 s (2-mm-es edény) a párolgási
veszteségeket víz hozzáadásával egyenlítse ki.
Száradási idő (szobahőmérsékleten 20 Minimálisan 4 óra

Hígítás

°C)

Munkaeszközök

Használatot követően azonnal tisztítsa meg vízzel. A
rászáradt festékmaradékokat a könnyen lebomló ADLER
tisztítószerrel távolíthatja el.

Csomagolás

5 l, 25 l, 120 l-tartály

Tárolás

Hideg, de fagymentes helyen

Eltartható

Az eredeti csomagolásban minimálisan 1 év.

Színárnyalatok

Színtelen

Biztonságtechnikai tudnivalók

Kérjük használatkor vegye figyelembe a favédő szerekre
vonatkozó irányelveket és a biztonsági adatlapot!
A favédő szerek biocid hatóanyagokat tartalmaznak, melyek
megvédik a faanyagot a gomba és rovarfertőzésektől. Ezért
ezeket csak különleges esetekben, vagy az előírásnak
megfelelően alkalmazza.

Különleges utasítások

Kérjük vegye figyelembe a faablakok szórással történő
kezelésére vonatkozó irányelveket.

