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Technický list
Číslo výrobku 1830

Aidol Pflegebalsam
für Fenster
Ošetrujúci prostriedok riediteľný vodou.

Oblasti použitia:
Na drevené okná s lazúrový alebo
krycie povrchovou úpravou. dokonalé
ochrany docielite pri 2 aplikáciách
ročne (na jar a na jeseň).

Vlastnosti výrobku:

Údaje o výrobku:
Hustota:
Spojivá:
Obsah pevnej fázy:
Lesk:
Zápach:
Balenie:
Farba:

cca 1,03 g/cm3 pri 20°C
akrylát/PU kopolymer
cca 17 %
uhol 60° = 60 % odraz svetla
slabý
250 ml plastova nádoba
bezfarebný

Chrani pred vlhkosťou a ošetruje
lazurované na lakované drevené
povrchy vystavené poveternostným
vplyvom. Osviežuje farebný odtieň a
lesk. Pravidelnou aplikáciou sa
predlžujú intervaly medzi renováciami

Schnutie:

Bezpečnosť:

Asi 30 min. pri 20°C a 65 % relativnej
vlhkosti vzduchu.

Pri spracovaní a skladovaní dodržiavajte
obvyklé bezpečnostné opatrenia.

Spracovanie:

Upozornenie:

Nanášajte v smere vlákien mäkkou
handrou, ktorá nepúšťa vlákna a
nechajte krátko pôsobiť. Pred
použitím pretrepte! V exteriéroch
chráňte povrchy cca. 2 hodiny pred
dažďom. Nespracovávajte pri
o
teplotách nižších ako 15 C a pri
silnom slnečnom žiarení.

Povrchy najprv očistite čističom
Aidol Reiniger. Uchovávajte mimo
dosah detí.

Bližšie informácie o bezpečnosti pri
doprave, skladovaní a manipulácii a
tiež o likvidácii a ekológii nájdete
v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Spotreba:
Cca 5- 10 ml/m2 podľa vlastností
povrchu.

Vyššie uvedené údaje sme zostavili na základe
podkladov nášho výrobného úseku
podľa najnovšieho stavu vývoja a používanej techniky.
Za aplikáciu a spracovanie nepreberá výrobca záruku,
pretože na tieto sféry nemá žiadny vplyv.
Údaje presahujúce rámec technického listu či odlišné
údaje vyžadujú písomné potvrdenie kmeňového závodu.

Používať na vyzretý lak, min. 6 až 8
týždňov po výrobe.
Pracovné náradie, čistenie:
Handry, ktoré nepúšťajú vlákna.
Striekance na iných stavebných
dieloch ihneď opláchnite vodou.

Likvidácia:
Nevytvrdnuté a nevyschnuté zvyšky
výrobku likvidujte v súlade s
platnými predpismi ako nebezpečný
odpad.
Prázdne obaly odovzdajte na recykláciu.

Ekológia:
Skladovateľnosť:
V uzatvorených originálnych obaloch
pri skladovaní v suchu a nad bodom
mrazu najmenej 2 roky.

Zabráňte úniku do vodných tokov,
odpadových vôd a do pôdy.
Trieda ohrozenia pre vodné toky
(WGK): 1

Obsah VOC:

Označenie:

Maximálna prahová hodnota (EU) pre
produkt kat. A/f je 150 g/l (2007);/ 130
g/l (2010) tento výrobok obsahuje
max. 60 g/l VOC.

GefStoffV: -/GGVSE/ADR: -/-

V každom prípade platia naše všeobecné obchodné
podmienky. Vydaním týchto technických listov strácajú
všetky predošlé svoju platnost.06/09
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