Atnaujinta 2021.03.31

TECHNINĖ KORTELĖ NR MK/31032021

MOKRY KLINKIER
Spalvą paryškinantis
impregnantas klinkeriui

Savybės ir taikymas
Impregnantas skirtas klinkerio plytų ir plytelių
impregnavimui. Paviršiuje sukuriama apsauginė danga
atgaivinanti klinkerio spalvą ir sukurianti hidrofobinę
apsaugą. Impregnantas užtikrina ilgalaikį „šlapio klinkerio“
efektą. Preparate nėra kenksmingų medžiagų. Užtikrina
paviršiaus garo pralaidumą. Padidiną atsparumą
nešvarumams ir palengvina paviršiaus savaiminį valymą
esant atmosferos krituliams. Sukūrus vandeniui atsparų
barjerą, preparatas riboja samanų, kerpių ir grybų
vystymąsi.
Naudojimo būdas
Impregnuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, neįšalęs,
nuriebalintas, be organinių teršalų, tokių kaip samanos,
dumbliai, kerpės ir kt.
Prieš naudojimą preparatą kruopščiai išmaišykite, paviršius
denkite voleliu, teptuku arba purškiant žemu slėgiu.
Venkite dėmių ir balų susidarymo ant paviršiaus, perteklių
pašalinkite kempine ar švariu medvilnine skudurėliu.
Dirbdami naudokite asmenines apsaugos priemones
(gumines pirštines, darbo drabužius).
Oro ir pagrindo naudojimo temperatūra yra nuo + 10 ° C iki
+ 25 ° C. Impregnuojamo paviršiaus drėgnumas negali būti
didesnis kaip 5%. Preparate nėra tirpiklių, todėl jį galima
sėkmingai naudoti patalpose ir lauke.

Impregnuotas paviršius pilnai hidrofobiškas tampa
maždaug po 24 valandų. Džiuvimo metu paviršiai turėtų
būti apsaugoti nuo drėgmės, intensyvios saulės šviesos,
žemos temperatūros ir nešvarumų.
DĖMESIO !!!
Dėl impregnuojamų paviršių įvairovės (jų spalvos, žaliavos
sudėties ir kt.) Klinkerio reakciją į preparatą reikia išbandyti
nepastebimoje vietoje.
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. 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.
Saugojimas
Laikykite ir transportuokite sausoje ir šešėlinėje vietoje
originaliose sandariai uždarytose talpyklose, esant + 5 ° C ir
+ 25 ° C temperatūrai.
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Galiojimo terminas
Preparatą sunaudokite per 24 mėnesius nuo pagaminimo
datos, nurodytos ant pakuotės. Pagaminimo data yra
partijos numeris.
Techninė informacija
Spalva
ir būvis
Informacje
techniczne

Skystis su būdingu kvapu

Tankis esant 20°C

>0,82 g /cm³

Sąnaudos
1 sluoksniui
Informacje
techniczne

1 litro pakanka 5-10 m²

Pakuotės

Skardinės 1l, 3l

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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