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Technický list
Číslo výrobku 3777

Induline SW-910
Přípravek na vodní bázi k ošetření čelních ploch dřeva.

Oblasti použití:
Řezné a čelní plochy na oknech a
vchodových dveřích, bedněních,
profilovaných
prknech,
plotech,
zhlavích krokví, řezivu, atd.

Údaje o výrobku:
Hustota:
Viskozita:
Zápach:
Odstín:
Balení:

asi 1,04 g/m3 při +20 °C
asi 650 mPa s při +20 °C
jemný, po zaschnutí bez zápachu
bezbarvý
nádoby z bílého plechu 2,5 l, 5l
Plastový obal 0,5 l

Vlastnosti výrobku:

Zpracování:

Zabraňuje přijímání vlhkosti čelními
plochami a prasklinami řeziva ve
venkovním prostředí. Induline SW910 tvoří na povrchu elastický vodu
odpuzující bezbarvý film.

Induline SW-910 se aplikuje po
základním nátěru. Induline SW-910
se nanáší v dodaném stavu natíráním
nebo válečkováním (neředí se). Další
nátěry na plochy ošetřené Induline
SW-910 se provádějí bez přebroušení
podkladu. Vlhkost dřeva by u
jehličnatých dřevin neměla být větší
než 15 %, u listnatých druhů dřeva ne
vyšší než 12%. Induline SW-910
nezpracovávat
pod
přímými
slunečními paprsky a při teplotách
pod +15 °C nebo nad +30 °C.
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Upozornění:

Likvidace:

Řezné plochy u oken a dveří se
ošetřují pomocí Induline SW-910 až
po základním nátěru. Na Induline
SW-910 pak musí být aplikována
ještě další vrstva povrchové ochrany.
Mezivrstvy a konečné nátěry mohou
být provedeny obvyklými krycími
barvami nebo silnovrstvými lazurami
na vodní bázi.

Zbytky produktu odevzdejte do sběru
starých barev. Vyprázdněné nádoby
odevzdejte k recyklaci.

Pracovní nářadí, čištění:
Nanáší se štětcem nebo válečkem.
Pracovní nářadí ihned omýt vodou a
mycím přípravkem. Zbytky po mytí
zneškodňovat v souladu s předpisy.

Ekologie:
Nesmí se vypouštět do kanalizace,
vodních toků nebo půdy. Málo
nebezpečný pro vodní prostředí.
WGK 1
Označení:
Klasifikace dle 232/2004,Sb.:
-/Informace pro přepravu:
-/-

Schnutí:
Asi 2 hodiny. Hodnoty platí pro 20 °C
a relativní vlhkost vzduchu 65 %.
Balení, spotřeba, skladovatelnost:
Balení:
nádoby z bílého plechu 2,5 l, 5l
plastový obal 0,5 l
Spotřeba:
Asi 100 ml/m2 podle savosti
podkladu.
Skladovatelnost:
Skladovatelnost v uzavřených
původních obalech na suchém místě
chráněném před mrazem nejméně
6 měsíců.
Bezpečnost:
Při zpracování a skladování dodržujte
obvyklá bezpečnostní opatření.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zatřídění výrobku: M-KH 01
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.09/10
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