
WPC-Imprägnier-ÖlWPC-Imprägnier-Öl
Lahusti baasil õli terrassidele ja aedadele ja teistele WPC,
Resysta ja bambusest ehitusdetailidele.

VärvitoonVärvitoon SaadavusSaadavus
Tarnitatavad pakendid 672 200

Pakendi kaalPakendi kaal 6 x 6 x 0,75 l0,75 l 2 x 2 x 2,5 l2,5 l

Pakendi tüüp Plekist anum Plekist anum

Pakendi kood 01 03

Artikli numberArtikli number

värvitu 2087 ◼ ◼

pruun 2088 ◼ ◼

hall 2089 ◼ ◼

KuluKulu Ca. 50 ml/m² töökäigu kohta.

KasutusalaKasutusala Sise- ja välistingimustes.■
Piiratud mõõtmetega puitdetailidele nagu näiteks: luugid, vooder, aiamajad.■
Mitte mahtuhoidvatele puitdetailidele nagu näiteks: aiad, sõrestikud, katuste alumised
osad, puidust välisvooderdised.

■

Terrassidele, aedadele, aiamööblile ja teistele ehitusdetailide elementidele.■
Puit-plast liitmaterjalid■
WPC (Wood-Plastic-Composite), Reysta ja bambus■

OmadusedOmadused Vetthülgav.■
Õli, rasva ja mustust tõrjuv■
Lihtne töödelda.■
Värvitu: värvi värskendamiseks■
Pruun ja hall: algse värvitooni püsivaks intensiivistamiseks■
Järeltöödeldav ilma lihvimiseta.■

Toote andmedToote andmed

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 2087
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Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote
spetsifikatsioone.

Tihedus Ca. 0,80 g/cm³

Läbivoolavus sek 4 mm
viskoosimeetri juures

Ca. 17 s

Sideaine alküüdvaik

Lõhn Lahusti lõhnaga

ZertifikaatZertifikaat DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"

VõimalikudVõimalikud
süsteemitootedsüsteemitooted

Holz-Tiefenreiniger Holz-Tiefenreiniger (2640)(2640)

Grünbelag-Entferner* Grünbelag-Entferner* (0676)(0676)

Töö ettevalmistamineTöö ettevalmistamine Nõuded aluspinnaleNõuded aluspinnale
Materjal juba kahjustunud pindade töötlemiseks.
Aluspind peab olema kuiv, rasva-, vaha-, mustuse- ja tolmuvaba.

■

EttevalmistamineEttevalmistamine
Töödelge WPC pinda vajaduse korral eelnevalt Holz-Tiefenreinigeriga.
Vetikad Grünbelag-Entferner´ga kõrvaldada.
Töödelge bambust eelnevalt rohekatte eemaldusvahendiga Grünbelag-Entferner*.

■

TöötlemineTöötlemine Pintsliga peale kanda.
Materjal korralikult läbi segada.
Kandke materjal pinnale lasuuripintsli, laia pintsli või lapiga (puuvill).
Eemaldage mitteimendunud materjal max 30 minuti möödudes kuiva pintsli või lapiga.
Vaadelge pinda 4-6 tunni möödudes ja sõltuvalt tulemusest kandke vajaduse korral
pinnale teine kiht materjali
Avatud pakend hästi sulgeda ja võimalikult ruttu ära kasutada.

TöötlemisjuhisedTöötlemisjuhised Proovipinnal kontrollida aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni antud puidupinnal.
WPC impregneerimisõli kiht kulub ilmastiku toimel 4–6 kuu jooksul ära. Siis võib pinda
ilma eelnevalt lihvimata WPC ipregneerimisõliga järeltöödelda.
Murenenud kohad tuleb vähemalt kord aastas hooldusõliga üle teha.

KuivamineKuivamine
Ületöödeldav: ca. 4 - 6 tunni pärast.
Praktilisel kogemusel põhinev väärtus 20 °C /65% suhtelise õhuniiskuse juures.
Madalamad temperatuurid, madal õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad
kuivamist.

■

LahjendamineLahjendamine
Kasutusvalmis.

■

Töövahendid/puhastamineTöövahendid/puhastamine Kandke materjal pinnale lasuuripintsli, laia pintsli või lapiga (puuvill).

Töövahendid kohe peale kasutamist puhastada Verdünnung V 101´ga või Verdünnung &
Pinselreiniger´ga.
Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.
Vahendiga määrdunud tekstiilid võivad ise süttida, seepärast tuleb need kasta vette ja
koguda kokku vett sisaldavasse tulekindlasse mahutisse ning selles utiliseerida.
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Ladustamine/säilivusaegLadustamine/säilivusaeg Suletud originaalanumas kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 5 aastat.

Ohutus/RegulatsioonidOhutus/Regulatsioonid Täpsema info ohutuse kohta transpordil, kadustamisel ja töötlemisel, samuti
utiliseerimisel ja ökoloogia kohta leiate kehitvast ohutuskaardist.

Gis-kood Ö60

Utiliseerimisjuhised Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele. Täielikult tühjad pakendid
tagastada jäätmekäitlussüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Mitte valada
kanalisatsiooni.

Biotsiidide määrus * Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Deklaratsioon vastavalt
VdL-RL 01

Tootegrupp: puidulasuur
Koostis: taimeõli, alküüdvaigud, Dammar (looduslik vaik), raudoksiidpigmendid,
orgaaniliste pigmendid, vahade´, alifaatikaadid, testbensiin, kuivatusained, naha
kuivatusained.

VOC-sisaldus
(2004/42(EG)

EU: max. 700 g/l (2010) 
See toode sisaldab < 700 g/l VOC

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud
andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja
selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega
põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi
juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad
infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta.
Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud
materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa
käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame
kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või
pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult
kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks
kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka
kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte
mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised
müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab
tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.
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