ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
PARQUET PRIMER HYDRO е водоразтворим грунд, специално
разработен за нанасяне върху дървени повърхности.
Благодарение на специалния си състав, той притежава
голяма адхезия и еластичност, запълва порите на
дървесината и способства за лесното ѝ заглаждане.
PARQUET PRIMER HYDRO се полага лесно и съхне бързо.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Smaltoxyl Hydro
Parquet Primer
Водоразтворим акрилен
грунд за паркетни
лакове.

Разходна норма: 911 м²/л

Специфично
тегло

1,03 ± 0,02 кг/л

Разходна
норма:

9-11 м²/л на слой в зависимост от
абсорбиращата способност на повърхността.

Разреждане

8-10% от обема на вода за нанасяне с четка или
мек валяк.

Време за
съхнене:
Повторно
полагане:

ЛОС class

Време за съхнене:
½-1 час

Най-малко 2-4 часа след предишното полагане.
Посоченото по-горе време се удължава при
ниски температури
и висока влажност.

Гранична стойност на максималното
съдържание на ЛОС (летливи органични
съединения) на ЕС (Директива 2004/42 / ЕО) за
този продукт (категория А/Θ „Специални
еднокомпонентни покрития“, тип Y): 140 г/л
Продуктът съдържа максимум 139 g/L ЛОС
(готов за
епотреба).
VOC или ЛОС: Летливи органични съединения с
точка на кипене <250 ᵒС.

Разреждане: 8-10% на
обем с
вода
.

Сух при допир след ½-1 час.

Адхезия

Повторно полагане:
2-4 часа
Оттенъци

Никакво отделяне при приверка на адхезията.
Категория 1 (ISO 2409).

Прозрачен

Опаковка: 750 мл, 2,5 л
Полагане: Четка, мек валяк
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
За да се осигури правилно сцепление на продукта, повърхността
трябва да бъде почистена от прах, грес, мазнини, обелена стара боя,
ронливи частици и др. Преди нанасяне се препоръчва обработка с
шкурка и грижливо почистване на праха, особено ако полагането ще
се извършва върху стар лак. При полагане върху стари лакирани
повърхности, старият лак трябва да се отстрани.

ПОЛАГАНЕ:
Разбърква се много добре и се полагат един или два слоя подходящо
разреден PARQUET PRIMER HYDRO. След полагане се обработва с
фина шкурка, почиства се от прах и се полагат 1-2 слоя PARQUET
HYDRO VARNISH до придобиване на желания гланц.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в
съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете боята от
инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с
Разредител № 1 на VECHRO, а след това с топла вода и сапун .
Засъхналата боя може да се отстрани единствено с много силни
почистващи средства. Да не се допуска попадането на замърсена с
продукта вода в подпочвените води.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ
Температура на околната среда 8-30οС и относителна влажност пониска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на
полагане могат да променят крайните свойства на боята.

СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка
слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя.
Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната
употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие
на жизнения им цикъл върху околната среда.

БЕЛЕЖКИ
В съответствие с приложимото законодателство, продуктът не се
нуждае от означение на опасността.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди употреба прочетете етикета. Да се пази от деца.

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на
акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта
е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като
производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на
продукта и неспазване на инструкциите за употреба.
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