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AKMENS MASĖS IR
TERACO PLYTELIŲ
IMPREGNANTAS

Savybės ir taikymas

Naudojimo būdas

Produktas, skirtas akmens masės, teraco ir įgeriančių
keraminių plytelių impregnavimui. Tinkamas vidaus ir
išorės darbams. Suteikia hidrofobinių savybių paviršiams,
apsaugo nuo drėgmės įsiskverbimo į plytelių struktūrą.
Apsaugo impregnuotus paviršius lauke nuo žalos
daromos užšąlančio vandens. Paviršiai Išlieka laidūs
vandens garams. Preparatas sukuria apsauginę danga
palengvinančia paviršiaus valymą. Danga nesuteikia
blizgesio, nekeičia impregnuoto paviršiaus spalvos.
Preparatas riboja biologinės taršos susidarymą . Sudėtyje
nėra tirpiklių.

Prieš naudojant preparatą reikia maišyti. Tepkite ant
paviršiaus voleliu arba teptuku. Siekiant geresnio poveikio
rekomenduojama dengti mažiausiai 2 sluoksniais. Vėlesni
sluoksniai dengiami trumpais intervalais, "šlapiu ant
šlapio" metodu.

Pagrindo paruošimas
Impregnavimui skirtų plytelių paviršius turėtų būti švarus
ir be tepalo ar riebalų žymių.
Oro ir pagrindo temperatūra naudojimo metu turi būti
nuo + 5 ° C iki + 25 ° C. Impregnuoto paviršiaus drėgmė
maks. 5%. Preparato sudėtyje nėra tirpiklių, todėl jis gali
būti sėkmingai naudojamas vidaus ir išorės darbams.
Dėl impregnuojamų paviršių įvairovės (jų spalvos, žaliavos
sudėties ir kt.) Pagrindo reakciją į preparatą reikia
išbandyti nepastebimoje vietoje. Produktas netinkamas
glazūruotiems ir poliruotiems paviršiams.

Venkite dėmių ir balų susidarymo paviršiuje. Preparato
perteklių pašalinkite kempine arba švariu medvilniniu
audiniu.
Impregnuotas paviršius įgauna pilnas hidrofobines savybes
po maždaug. 24 valandų. Per šį laiką paviršius turėtų būti
apsaugotas nuo lietaus, intensyvių saulės spindulių, purvo,
naudojimo. Baigę darbą, įrankius išplaukite vandeniu.
Saugos rekomendacijos
Saugoti nuo vaikų. Darbo metu laikykitės darbuotojų
saugos ir sveikatos taisyklių, dėvėkite asmenines apsaugos
priemones (gumines pirštines, akinius, darbo
drabužius) .Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Jei pateko į
akis, nedelsdami gerai nuplaukite švariu vandeniu ir
prireikus kreipkitės į gydytoją. Jei atsiranda odos dirginimas
ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją. Turinį / talpyklą išmeskite
laikydamiesi vietinių ir regioninių taisyklių.
Sąnaudos
Vieno sluoksnio impregnavimui sunaudojama 1 l maždaug
5–10 m² normaliai absorbuojančių paviršių. Faktinės
sąnaudos priklauso nuo impregnuojamos medžiagos, jos
įgerties ir struktūros bei preparato naudojimo būdo.
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Saugojimas

Galiojimo terminas

Laikykite ir transportuokite sausoje ir šešėlinėje vietoje
originaliose sandariai uždarytose talpyklose, esant + 5 ° C ir
+ 25 ° C temperatūrai.

Preparatą sunaudokite per 24 mėnesius nuo pagaminimo
datos, nurodytos ant pakuotės. Pagaminimo data yra
partijos numeris.

Techninė informacija
Sudėtis

Vandeninis fluoroorganinio polisiloksano tirpalas

Spalva ir būvis
Informacje techniczne

Bespalvis, šiek tiek gelsvas skystis

Tankis

1,018 g-cm3

Sąnaudos 1 sluoksniui
Informacje techniczne

1 litras 5-10 m²

pH

Apie 5 (1.000 g/l, 20 °C)

Pakuotė

Buteliukas 1L, bakelis 5 litrai

Speciali informacija
Preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Dirbdami
naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Prieš
naudodami gaminį, perskaitykite medžiagos saugos
duomenų lapą ir išsamias gaminio naudojimo sąlygas. Jei
kyla abejonių, prieš pradėdami dirbti su gaminiu, susisiekite
su gamintojo techninės konsultacijos skyriumi. Visi šiame
techninių duomenų lape paskelbti techniniai duomenys
pateikti esant + 23 ° C oro temperatūrai ir 50% drėgmei.
Šiame duomenų lape pateikti produkto naudojimo
duomenys nurodo tinkamai paruoštą lygų paviršių.
Gamintojas neturi jokios įtakos netinkamam medžiagos
naudojimui, jos naudojimui kitais tikslais ar kitomis
sąlygomis, nei aprašyta aukščiau.

Teisingas ir tokiu būdu efektyvus preparato naudojimas
nėra mūsų kontroliuojamas, todėl garantija taikoma tik
pristatyto produkto kokybei. Gamintojas ar jo įgaliotas
atstovas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl
netinkamo produkto naudojimo ar laikymo. Gamintojas
pasilieka teisę keisti šio duomenų lapo turinį, pvz., Dėl
taisyklių pakeitimų, gaminio modifikacijų, technikos
pažangos ar kitų priežasčių. „Jurga“ darbuotojai turi teisę
teikti techninę informaciją tik ir tik pagal šį techninį lapą.
Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje esančios
informacijos, turėtų būti patvirtinta raštu. Jei kyla abejonių,
kreipkitės į gamintoją. Įsigaliojus šiai techninei kortelei ji
pakeičia visas ankstesnes.
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