Stránka 1 z 1

Technický list
Číslo výrobku 1830

Aidol Pflegebalsam
für Fenster
Ošetřující prostředek ředitelný vodou.

Oblasti použití:
Na dřevěná okna s lazurovou nebo
krycí povrchovou úpravou. Dokonalé
ochrany docílíte při 2 aplikacích
ročně (na jaře a na podzim).
Vlastnosti výrobku:

Údaje o výrobku:
Hustota:
Pojiva:
Obsah pevné fáze:
Lesk:
Zápach:
Balení:
Barva:

Chrání před vlhkostí a ošetřuje
lazurované a lakované dřevěné
povrchy vystavené povětrnostním
vlivům. Osvěžuje barevný odstín a
lesk. Pravidelnou aplikací se
prodlužují intervaly mezi renovacemi.

Asi 30 min. při 20°C a 65 % relativní
vlhkosti vzduchu.

Zpracování:

Upozornění:

Nanášejte ve směru vláken měkkým
hadrem, který nepouští vlákna a
nechejte krátce působit. Před
použitím protřepejte! V exteriérech
chraňte povrchy cca. 2 hodiny před
deštěm. Nezpracovávejte při
teplotách nižších než 15oC a při
silném slunečním záření.

Povrchy nejprve očistěte čističem
Aidol Reiniger. Uchovávejte mimo
dosah dětí.

Spotřeba:

Skladovatelnost:

Cca 5- 10 ml/m² podle vlastností
povrchu.

V uzavřených originálních obalech při
skladování v suchu a nad bodem
mrazu nejméně 2 roky.

Schnutí:

Pracovní nářadí, čištění:
Hadry, které nepouštějí vlákna.
Stříkance na jiných stavebních dílech
ihned opláchněte vodou.

Obsah VOC:
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky.
Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku,
protože na tyto sféry nemá žádný vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné
údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají
všechny předešlé svou platnost.06/09

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

cca 1,03 g/cm3 při 20°C
akrylát/PU kopolymer
cca 17 %
úhel 60° = 60 % odraz světla
slabý
250 ml plastová nádoba
bezbarvý

Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.
Likvidace:
Nevytvrzené a nevyschlé zbytky
výrobku likvidujte v souladu s
platnými předpisy jako nebezpečný
odpad.
Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci.
Ekologie:
Zabraňte úniku do vodních toků,
odpadních vod a do půdy.
Třída ohrožení pro vodní toky
(WGK): 1
Označení:
GefStoffV: -/GGVSE/ADR: -/-

Bezpečnost:
Při zpracování a skladování dodržujte
obvyklá bezpečnostní opatření.
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