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Technický list
Číslo výrobku 2015

Aidol CAR-2
Nátěrový prostředek přírodně hnědé barvy na bázi přírodních
surovin, určený pro dřevo v exteriéru. Neobsahuje dehtový olej

Oblasti použití:
Dřevo v exteriéru, jako např. ploty,
obednění, kůly, stožáry, stodoly, atd.
Zvláště vhodný je pro renovaci
starého
karbolinem
ošetřeného
dřeva.

Údaje o výrobku:
Hustota:
Zápach:
Barevný odstín:

asi 950 kg.m-3 při 20 °C
slabý, charakteristický
přírodní hnědá

Vlastnosti výrobku:

Upozornění:

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Aidol CAR-2 je hydrofobní
prostředek, který tvoří konzervační
vrstvu proti mikrobiálnímu poškození
(plísně, řasy, atd.). Nanesený film
není rozpustný ve vodě, je odolný
proti povětrnostním vlivům, UV
záření a posypovým solím.

Nepoužívejte na dřevo, které je
určené pro přímý styk s potravinami a
krmivy. Nepoužívejte na úly.
Přípravek Aidol CAR-2 používejte
pouze na dřevo v exteriéru. Dřevo
ohrožené houbami ošetřete
ochranným přípravkem na dřevo.

Zpracování:

Bezpečnostní pokyny:
Při zpracování a skladování dodržuje
běžná bezpečnostní opatření.
Likvidace:
Zbytky výrobku likvidujte v souladu
s platnými předpisy. K recyklaci
předávejte pouze nádoby zcela bez
zbytků.

Pracovní nářadí a čištění:

Prostředek Aidol CAR-2 je dodáván
připravený k použití. Dřevo musí být
alespoň částečně vysušené.
Z povrchu dřeva odstraňte mastnotu,
nečistoty, řasy a staré nátěry. Před
použitím dobře rozmíchejte. Materiál
nanášejte měkkým plochým štětcem
nebo válečkem v 1 – 2 pracovních
operacích. Pro dlouhodobou ochranu
proveďte druhý nátěr po zaschnutí
prvního.

Pracovní nářadí ihned po použití
dobře vyperte ve vodě. Zbytky po
čištění řádně zneškodněte.

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.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:
Balení:
nádoby z bílého plechu 5 l, 10 l a 30 l
Spotřeba:
Asi 100 ml/m2 a jednu pracovní
operaci.
Skladovatelnost:
Skladovatelnost je v uzavřených
původních obalech na suchém místě
a nad bodem mrazu. Od data výroby
spotřebujte do 5 let.

Ekologie:
Výrobek se nesmí dostat do vodních
toků, odpadních vod nebo do půdy.
Nebezpečný pro vodní prostředí.
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.
Označení:
Označování dle vyhl. 232/2004 Sb.:
Informace pro přepravu:
-

Kód výrobku: M-KH 03

V každém případě platí naše všeobecné obchodní
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