Atnaujinta 2017.06.20

TECHNINĖ KORTELĖ NR WPF/20062017

WOODPROOF FIRE
Priešgaisrinis medienos impregnantas

Savybės
„Woodproof
Fire“
skysta,
paruošta
naudoti
priemonė, skirta apsaugoti medieną nuo medieną
ardančio grybelio ir vabzdžių - techninių medienos
kenkėjų
(vabalų).
Produktas
naudojamas
prevencinei medienos apsaugai tiek patalpose (1 ir 2
klasės), tiek lauke (3 klasė). Preparatas skirtas
medinių elementų, veikiamų tiesioginių oro sąlygų,
bet neturinčio sąlyčio su dirvožemiu ar vandeniu,
priežiūrai. Dėka sudėtyje esančių antipirenų
apsaugo statybinę medieną nuo ugnies. Tinkamai
apsaugota mediena gauna B-s2, d0 klasę, kuri
atitinka klasifikaciją „Nedegus, nevarvantis, nuo
ugnies nelaša“ . Nesukelia metalų korozijos.
Naudojimo būdas
Impregnuojamas pagrindas turi būti tinkamai
paruoštas. Medienos drėgnumas turėtų būti maks.
25%. Impregnuotą medieną laikykite po stogu
mažiausiai 48 valandas. Jei mediena bus naudojama
lauke, saugokite ją nuo kritulių bent 20 dienų.
Taikymo būdai: paviršinis dengimas, impregnavimas
mirkant.
Prieš naudojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Prieš
naudodami perskaitykite etiketę ir vadovaukitės joje
esančia informacija.

APSAUGA MIRKIMO METODU:
Efektyvaus naikinančio efekto dozė:
1 naudojimo klasė:
Drėgmės neveikiama stogo mediena: 800 g/m²
2 naudojimo klasė:
Mediena po stogu, laikinai veikiama drėgmės:800g/m²
3 naudojimo klasė:
Mediena, nuolatos veikiama atmosferos: 1200 g/m²
Sąnaudos
Produkto sąnaudos priklauso nuo biologinės korozijos
rizikos klasės ir naudojimo sąlygų.
1 biologinės korozijos pavojaus klasė:
Mediena po stogu, kuri nėra veikiama drėgmės: 0,8
kg / m²
2 biologinės korozijos pavojaus klasė:
Mediena po stogu, laikina drėgmė: 0,8 kg / m²
3 biologinės korozijos pavojaus klasė:
Mediena, veikiama atmosferos salygų: 1,2 kg / m².
Saugojimas
Laikykite saugioje vietoje originaliose, paženklintose ir
uždarytose talpyklose, vėsiose, sausose ir gerai
vėdinamose patalpose, atokiau nuo maisto ir pašarų,
vaikams nepasiekiamoje vietoje, 0 ° C ÷ 30 ° C
temperatūroje. Transportuodami apsaugokite nuo
sugadinimo ar pažeidimų. Atidarytas talpyklas reikia
sandariai uždaryti ir laikyti vertikalioje padėtyje, kad
būtų išvengta nuotėkio.
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Venkite patekimo į aplinką. Surinkite visas
išsiliejusias medžiagas pakartotiniam naudojimui ar
šalinimui. Elkitės laikydamiesi instrukcijos arba
saugos duomenų lapo.
Atliekų šalinimas
Produkto atliekos yra pavojingos , jei įmanoma, jas
reikėtų surinkti ir grąžinti į gamybą. Neišmeskite
kartu su komunalinėmis atliekomis. Neišleiskite į
kanalizaciją. Neleiskite užteršti paviršinių vandenų,
požeminio vandens ir dirvožemio. Išmeskite pagal
galiojančias pavojingų cheminių atliekų taisykles.
Utilizuokite tik tam skirtose vietose ar įrenginiuose,
kurie atitinka įstatymų reikalavimus. Pateikite
pakuotes šalinti įmonėms, kurios specializuojasi
šalinant pakuočių atliekas.

Likučiai po pakuotės plovimo turėtų būti supilami į
darbo vonią arba laikomi produkto atliekomis.
Pakuotės medžiagos rūšis paženklinta gamybos
metu
.Neišmeskite
kartu
su
komunalinėmis
atliekomis. Utilizuokite tik tam skirtose vietose ar
įrenginiuose, kurie atitinka įstatymų reikalavimus.
Praskalavus vandeniu, pakuotę galima grąžinti
gamintojui pakartotiniam naudojimui.
Galiojimo terminas
Preparatą sunaudokite per 36 mėnesius nuo
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Pagaminimo data yra partijos numeris.

Veikliosios medžiagos

Vario (II) karbonatas - vario (II) hidroksidas (1: 1): 0,64
g / 100g
Poli (oksi-1,2-etandililas), alfa- [2(didecilmetilamino) etil] omega. -hidroksi-, propanoatas
(druska): 0,42 g / 100 g

Kvapas

charakteringas

Spalva ir būvis

Aliejinis mėlynas skystis

Tankis

Apytiksliai 1,00 g / cm3 esant 20oC temperatūrai

ph

Apie 8

Pakuotė

Bakelis 5L

Papildoma informacija
Preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Darbo metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos
priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite
medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias
produkto naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš
dirbdami su gaminiu susisiekite su gamintojo
techninės konsultacijos skyriumi. Gamintojas neturi
įtakos netinkamam medžiagos naudojimui, jo
naudojimui kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei
aprašyta aukščiau. Teisingas ir tokiu būdu efektyvus
preparato panaudojimas nėra mūsų kontrolės
objektas, todėl garantija taikoma tik tiekiamo
produkto kokybei. Gamintojas arba jo įgaliotasis
atstovas negali būti laikomi atsakingais už

nuostolius,
patirtus
dėl
netinkamo
produkto
naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę
keisti
šios
kortelės
turinį,
pvz.,
pasikeitus
reglamentams, modifikavus gaminį, ar esant kitoms
priežastims. Jurga darbuotojai turi teisę teikti tik
techninę informaciją ir 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.
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