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IMPREGNANTAS
FASADAMS

posiada w swoim składzie rozpuszczalników, dlatego
można go z powodzeniem używać wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń.
Sposób użycia

Savybės ir taikymas
Preparatas skirtas fasadams, padengtiems mineralinių
tinkų, natūraliu akmeniu, klinkeriu, betonu ar kitomis
absorbuojančiomis
mineralinėmis
medžiagomis
impregnuoti. Suteikia paviršiui vandenį atstumiančias
savybes, apsaugo nuo drėgmės prasiskverbimo į
mikroįtrūkimus ir poras, apsaugo impregnuotus paviršius
nuo vandens užšalimo padarytų pažeidimų. Preparatas
sukuria apsauginę dangą, kuri palengvina paviršiaus
valymą. Danga nesuteikia blizgesio efekto, nekeičia
impregnuoto paviršiaus spalvos. Riboja druskų, samanų ir
kerpių susidarymą. Preparatas yra ekologiškas, jame nėra
benzino ar tirpiklių.
Pagrindo paruošimas
Prieš impregnavimą pagrindas turi būti švarus, sausas,
neįšalęs, be riebalų, aliejaus ir organinės taršos, tokios
kaip samanos, kerpės ir kt. Nerekomenduojama
impregnuoti esant dideliai pagrindo drėgmei, pvz., lietaus
ar rūko metu. Dėl impregnuotų paviršių įvairovės, jų
spalvos, žaliavų sudėties, cheminės sudėties ir kt., siekiant
patikrinti preparato poveikį, rekomenduojama visada
atlikti bandomąjį impregnavimą blogiau matomoje
vietoje. Oro ir pagrindo temperatūra naudojimo metu nuo
+ 5 ° C iki + 25 ° C. Paviršiaus drėgmė negali būti didesnė
nei 5%.

Impregnantas paruoštas naudoti. Prieš naudojimą
preparatą išmaišykite. Užtepkite ant paviršiaus voleliu,
teptuku arba purškiant žemo slėgio metodu. Norint
pasiekti geresnį efektą, užtepkite mažiausiai 2 preparato
sluoksnius. Vėlesni sluoksniai turėtų būti tepami trumpais
laiko tarpais, naudojant metodą „šlapias ant šlapio“.
Venkite dėmių ir balų susidarymo ant paviršiaus. Preparato
perteklių pašalinkite kempine arba švariu medvilniniu
skudurėliu. Preparatą galima tepti ant vertikalių ir
horizontalių paviršių. Impregnuotas paviršius tampa
visiškai hidrofobiškas maždaug po 24 valandų. Džiuvimo
metu jis turėtų būti apsaugotas nuo lietaus, intensyvių
saulės spindulių ir purvo. Pėsčiųjų eismas leidžiamas ne
anksčiau kaip po 24 valandų po impregnavimo. Atlikus
darbus, įrankius išplaukite vandeniu.
Saugumo 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.
Sąnaudos
Impregnavimui vienu sluoksniu 1 l pakanka maždaug 5–10
m² normaliai absorbuojančių paviršių. Faktinis suvartojimas
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
Informacje techniczne

Vandeninis silanų ir siloksanų tirpalas

Spalva ir būvis

Baltas skystis

Tankis
Informacje techniczne

apie 1,00 g /cm³

Sąnaudos 1 sluoksniui

1 litras 5-10 m²

pH

Apie 7,5

Pakuotės

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. Šis gaminio techninis
lapas galioja ir pakeičia visus ankstesnius..
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