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PROTECT OIL
Klinkerio impregnantas su
aliejumi

Savybės
„PROTECT OIL“ yra vienkomponentis impregnantas
mineralinių aliejų pagrindu skirtas neglazūruotiems
klinkerio paviršiams. Dviejų funkcijų produktas. Paryškina
apsaugoto paviršiaus spalvą ir struktūrą bei sukuria
drėgmei atsparią dangą be blizgesio. Suvienodina ir
paryškina impregnuojamų rievėjimo mišinių spalvą. Idealiai
tinka atnaujinti senus paviršius. Impregnuotus paviršius
tampa lengviau prižiūrėti ir pašalinti nešvarumus nuo
paviršiaus. Jei naudosite produktą prieš glaistymą, vėliau
bus lengviau nuplauti nešvarumus, pavyzdžiui, skiedinio,
tinko ar mūro mišinio likučius.
Pagrindo paruošimas
Apdorojamas paviršius turi būti švarus, sausas ir įgeriantis.
Pagrindo valymui naudokite JURGA Cleaner BR. Jei
paviršius yra užterštas mikrobiologiškai, naudokite JURGA
Mossproof.
Naudojimas
Prieš naudojimą sumaišykite. Klinkerio aliejus turėtų būti
užnešamas voleliu, teptuku arba smulkiu purškikliu,
vengiant dėmių susidarymo. Pašalinkite perteklių
medvilniniu skudurėliu. Blogai sugeriantiems paviršiams
turėtų būti naudojamas plonesnis sluoksnis, tuo tarpu labai
sugeriantiems paviršiams rekomenduojama procedūrą
pakartoti po kelių dienų. Oro ir pagrindo temperatūra
dengimo metu turi būti nuo + 5 ° C iki + 25 ° C.

Impregnuojamo paviršiaus drėgmė neturi viršyti 5%.
Darbus atlikite gerai vėdinamose vietose, naudokite
apsauginius akinius ir apsauginius drabužius. Dengiant
purškimo
metodu
naudokite
kvėpavimo
kaukę.
Impregnuotas paviršius įgauna visas hidrofobines savybes
maždaug po 24 valandų, per tą laiką apsaugokite jį nuo
lietaus ir nešvarumų. Jei produktas naudojamas prieš
glaistymą, baigus darbus ir nuvalius paviršių,
rekomenduojama impregnuoti dar kartą, kad būtų geresnis
poveikis ilgesnį laiką. Po darbo įrankius nuplaukite tirpikliu.
DĖMESIO !!! Dėl impregnuotinų paviršių skirtumų (jų
spalvos, žaliavų, cheminė sudėtis ir kt.), iš pradžių
išbandykite paviršiaus reakciją į preparatą.
Saugos rekomendacijos
Saugoti nuo vaikų. Dirbdami laikykitės sveikatos ir saugos
taisyklių, dėvėkite asmenines apsaugos priemones
(gumines pirštines, akinius, darbo drabužius). Venkite
patekimo ant odos ir į akis. Nenuryti. Patekus į akis,
nedelsdami gerai praplaukite dideliu kiekiu švaraus
vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. Neįkvėpkite
dengimo metu susidariusių garų. Dėvėkite kvėpavimo takų
apsauginę kaukę.

Psl 1

Atnaujinta 2017.01.26

TECHNINĖ KORTELĖ NR PO/26012017
Saugojimas

Degus produktas, darbo metu vengti atviros liepsnos
šaltinių.
Sąnaudos

Laikykite ir gabenkite sausoje ir šešėlinėje vietoje,
uždarytoje originalioje taroje, nuo + 5 ° C iki + 25 ° C
temperatūroje.

Dengiant vienu sluoksniu 1 l pakanka maždaug 10–15 m²
vidutiniškai įgeriančio paviršiaus. Realios sąnaudos
priklauso nuo impregnuojamos medžiagos, jos įgerties ir
struktūros, o taip pat nuo dengimo būdo.

Galiojimo terminas
Produktas turėtų būti sunaudotas per 24 mėnesius nuo
pagaminimo dienos nurodytos ant pakuotės. Pagaminimo
data yra partijos numeris.

TECHNINĖ INFORMACIJA
Sudėtis

Silanai ir siloksanai, sunkusis benzinas apdorotas vandeniliu

Spalva ir būvis

Gelsvas skystis

Tankis

Ape 1,0 g /cm³

Sąnaudos 1 sluoksniui

1 litras 7-15m²

Pakuotės

Skardinės 1 litro ir 3 litrų

Papildoma informacija
Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas.
Darbo metu dėvėkite tinkamas asmenines
apsaugos priemones. Prieš naudodami gaminį,
perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą ir
išsamias produkto naudojimo sąlygas. Kilus
abejonėms prieš pradedant dirbti susisiekite su
techninių konsultacijų skyriumi. Visi techniniai
duomenys, paskelbti šiame techniniame duomenų
lape, pateikiami esant oro temperatūrai + 23 ° C
ir 50% drėgmei. Šiame produkto lape nurodytos
produkto sąnaudos skirtos tinkamai paruoštam,
lygiam pagrindui. Gamintojas neatsako už
netinkamą medžiagos naudojimą, naudojimą
kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta
aukščiau.

„Jurga“ darbuotojai turi teisę teikti techninę
informaciją tik
pagal
šią techninę kortelę.
Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje
pateiktos informacijos, turi būti patvirtinta raštu.
Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją. Šis
produkto duomenų lapas galioja ir pakeičia visus
ankstesnius. Teisingas ir tokiu būdu efektyvus
preparato panaudojimas nėra mūsų kontrolės
objektas, todėl garantija taikoma tik tiekiamo
produkto kokybei. Gamintojas ar jo įgaliotasis
atstovas negali būti laikomi atsakingais už
nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto
naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę
keisti šios kortelės turinį, pavyzdžiui, dėl taisyklių
pasikeitimų,
gaminio
modifikavimo,
techninės
pažangos ar kitų priežasčių.
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