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Techninis aprašymas

Artikulo Nr. 2250-92

HK-LASUR

Dekoratyvinė skysta apsauginė lazūra lauko medienai.

Panaudojimo sritys
Skirtas mediniams fasadams,
tvoroms, vartams, sodų
nameliams, pastogėms,
pavėsinėms, pergolėms ir kitoms
medinėms konstrukcijoms lauke.

Produkto savybės
Medienos apsaugos priemonė
skirta statiškai neapkrautai lauko
medienai, neturinčiai tiesioginio
kontakto su žeme, nuo puvimo ir
mėlynijimo. Taip pat apsaugo
medieną nuo drėgmės ir saulės.
Netrūkinėja ir neatsilupa. Dėl
padidinto kietųjų dalelių kiekio
suteikiama apsauga nuo vabzdžių.
Išdžiūvęs
lazūros
sluoksnis
neleidžia ant paviršiaus susidaryti
pelėsiui ir dumbliams.

Produkto duomenys
Tankis:
Klampumas:
Blizgumas:
Kvapas:
Pliūpsnio temperatūra:
Tiekimo forma:

apie 0,88 g/cm³, esant 20°C
temperatūrai
apie 33 s ISO 2431/3 mm esant 20 °C
temperatūrai
šilko matinis
po džiuvimo bekvapis
apie 63°C
baltos skardinės po 0,75 l
5 l; 10 l ir 20 l

Atspalviai:
2250 pinie/lärche – itališka pušis
2262 kiefer - pušis
2551 teak – tikas
2263 eiche rustikal – tamsus ąžuolas
2252 ebenholz – juodmedis 2264 eiche hell – šviesus ąžuolas
2253 kastanie – kaštonas
2266 hemlock – cūga
2254 tannengrün – eglės žalia
2268 weiss – balta
2255 mahagoni – raudonmedis
2269 friesenblau – melsva
2256 palisander – palisanderis
2292 salzgrün – žalsva
2257 silbergrau – sidabrinė pilka
2260 nussbaum – riešutas
2261 farblos - bespalvis
Naudojimas
Privačiam naudojimui: tepama
teptuku.
Nardinimas, apliejimas; purškiama
tik uždaruose įrengimuose. Darbus
atlieka tik kvalifikuoti specialistai.
Aidol HK-Lasur prieš naudojimą
gerai išmaišyti arba sukratyti. Seną
dangą
bei
kitus
paviršiaus
nelygumus pašalinti. Mediena turi
būti švari ir sausa. Atnaujinimas,
renovavimas: paviršius turi būti tik
švarus ir sausas ir galima tepti
lazūrą be šlifavimo ar beicavimo.

Lazūra tepama su minkštu teptuku
plaušo kryptimi. Po džiuvimo (apie
12 val.) tepamas antras sluoksnis.
Dažant
ąžuolo
medieną
rekomenduojama
papildomai
gruntuoti
bespalviu
sluoksniu.
Atliekant bandomuosius dažymus
ant nedidelio ploto, patikrinama
spalva bei sukibimas su paviršiumi.
Darbai neatliekami esant žemesnei
nei 5°C temperatūrai.
Pradarytas
pakuotes
sandariai
uždaryti, o produktą kaip įmanoma
greičiau sunaudoti. Leistina medienos drėgmė: spygliuočiams ne
daugiau 25 %, lapuočiams ne
daugiau 20%.
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Nurodymai
Dažant
su
vandens
pagrindo
produktais
rekomenduojama
patikrinti
dažų
sukibimą
su
paviršiumi. HK Lasur bespalvis,
baltas
ir
hemlock
atspalviai
naudojami tik tose vietose, kurių
nepasiekia tiesioginis oro sąlygų
poveikis, pvz., pastogėse; arba jie
naudojami
tik
gruntavimui.
Iš
medienos, turinčios didelį kiekį
sudedamųjų
dalelių
(ąžuolas,
raudonasis kedras, afzelia, redwood
ir kt.), gausus kiekis kritulių gali
išplauti vandenyje tirpias medienos
sudedamąsias daleles. Dėl to gali
atsirasti nutekėjimai ant šviesaus
mūro ar tinko. Tokiais atvejais mes
rekomenduojame
paviršių
papildomai padengti laku arba
atitinkamo atspalvio storasluoksne
lazūra (mažiausiai du kartus).
Skersai pjautos medienos apačioje
reikėtų padaryti pjūvį, kad medžiaga
ten subėgtų ir nelašėtų.
Medienos apsaugos priemonės savo
sudėtyje turi biocidų, apsaugai nuo
kenkėjų. Norint išvengti kenksmingo
poveikio žmogui ir aplinkai, jos
naudojamos tik pagal instrukciją ir tik
tam skirtose vietose. Jei nėra
būtinybės vengti bet kokio kontakto
su
medžiaga.
Piktnaudžiavimas
produktu gali pakenkti aplinkai ir
žmogaus sveikatai.
Atsargiai
atidaryti
ir
naudoti.
Naudojant nevalgyti, negerti ir
nerūkyti.
Laikyti
atokiau
nuo
uždegimo šaltinių, saugoti nuo
elektrostatinės įkrovos. Garai su oru
gali sudaryti sprogų mišinį; neįkvėpti
dujų ir garų. Naudoti tik gerai
vėdinamose,
tam
pritaikytose
patalpose. Dažant langus ir lauko
duris pasirūpinti geru vėdinimu ir
vidaus ventiliacija. Visus galimus
langus ir duris palikti atvirus (sudaryti
skersvėjį mažiausiai 5 val.). Darbo
vietoje būti kuo mažiau.
Prieš pertraukas ir po darbo plauti
rankas.
Negalima naudoti ant medienos, kuri
turės tiesioginį kontaktą su maistu ar
gyvulių pašarais. Produkto ir jo
likučių neišpilti į kanalizaciją, žemę ar
gruntinius
vandenis.
Netinka
aviliams, šiltnamiams ir pirtims
viduje.
Produktas
netinkamas
naudoti gyvenamosiose patalpose,
išskyrus langų ir durų vidines puses.

Darbus atlikti ant nepralaidaus
pagrindo, jei reikia naudoti tam
pritaikytus patiesalus (plėvelę ir
pan.); nudažytą medieną, kol ji
išdžius, sudėti ant nepralaidaus,
kieto pagrindo, kad produktas
nenutekėtų ir neįsigertų į žemę ar
gruntinius
vandenis;
ištekėjusį
produktą, jei įmanoma, surinkti ir
sunaudoti arba utilizuoti pagal
galiojančius potvarkius. Negalima
naudoti produkto ir juo apdorotos
medienos
labai arti
paviršinių
vandenų (vandens telkinių, ežerų ir
kt.), nes gali būti pažeista vandens
ekosistema. Bet koks nutekėjęs
produkto likutis surenkamas ir vėl
panaudojamas arba utilizuojamas.
Pretenzijos dėl specialių atspalvių
bus pripažįstamos tik tokiu atveju, jei
prieš padengiant visą objektą buvo
atlikti dažymai ant bandomojo ploto ir
apie atsiradusius defektus buvo iš
karto pranešta mūsų atstovybei. Kitu
atveju, apdorojus visą objekto plotą,
deja, pretenzijos nepriimamos.
Darbo įrankiai, jų valymas
Darbo įrankius iškart po naudojimo
valyti skiedikliu. Valymo likučius
utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.
Išeiga
205-250
ml/m2
mažiausiai
2
sluoksniais.
Obliuota arba didelio tankio mediena
dažų sugeria mažiau, tad, esant
poreikiui, galima tepti 3 sluoksnius.
Džiuvimas
Apie 12 val. esant 20°C temperatūrai
ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žemesnė temperatūra ir didesnė oro
drėgmė prailgina džiuvimą.
Veikliosios medžiagos
1,50 % Jodpropinyl-Butylcarbamat
100 g medžiagos savo sudėtyje turi
1,50 g Jodpropinyl-Butylcarbamato

Sandėliavimas
Sandariai uždarytoje gamintojo
pakuotėje, vaikams neprieinamoje
vietoje,
sausai,
vėsiai,
ne
minusinėje temperatūroje, saugant
nuo saulės šviesos 12 mėn.
(nepradarytas 5 m.).
Sudėtis
Produkto tipas: medienos lazūra
(turinti biocidų).
Sudedamosios medžiagos: alkidinė
derva, organiniai ir neorganiniai
pigmentai, alifatai, priedai.
LOJ-kiekis
ES produkto ribinė vertė (Kat. A/e):
400 g/l (2010).
LOJ vertė produkte neviršija 399 g/l.
Saugos ženklinimas
Rizikos frazės:
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
Dirgina odą.
Saugos frazės:
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro.
Vengti patekimo ant odos.
Patekus ant odos, nedelsiant gerai
nuplauti su gausiu kiekiu vandens.
Mūvėti tinkamas pirštines.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją
ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Ribinė
vertė
angliavandenilio
mišiniams pagal TRGS 900: 200
mg/m³.
Tinkamos pirštinės: Kat. 4 pagal EN
374 (pvz., „Tricotil“ KCL).
Darbus
atliekant
nardinimo
ir
purškimo metodu, dėvėti tinkamus
apsauginius drabužius (nuo 6 tipo,
EN 13034).
Produkto sudėtyje yra 3-Iod-2propinylbutylcarbamat;
2Butanonoxim ir riebalų rūgščių, C619, Cobalt (2+) druskos.
Gali sukelti alerginę reakciją.
Norint išvengti kenksmingo poveikio
žmogui ir aplinkai, būtina laikytis
instrukcijos nurodymų.
Produkto kodas: HSM-LV 30
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Pirmosios pagalbos priemonės:
Įkvėpus:
Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo
netrikdyti, pasijutus blogai kreiptis į
gydytoją,
praradus
sąmonę
nukentėjusįjį ramiai paguldyti ir
vežti stabiliai paguldytą ant šono.
Patekus ant odos:
nedelsiant plauti vandeniu su muilu
ir gerai nuskalauti. Jei odos
dirginimas nepraeina kreiptis į
gydytoją.
Patekus į akis:
atmerktas akis keletą minučių
praplauti po tekančiu vandeniu ir
pasikonsultuoti su gydytoju.
Prarijus:
nesukelti vėmimo. Negalima nieko
gerti. Nedelsiant kreiptis į gydytoją
ir parodyti jam šią pakuotę arba
etiketę! Nukentėjusiajam būtina
rami padėtis.
Utilizavimas

Ekologija
Neišpilti į nuotekas, gruntinius
vandenis ar žemę.
WGK 2
Ženklinimas
1999/45/EB:
XiDirginanti, R38, R43
ADR:
-/-

Dirginanti
R38, R43

Biocidus reikia naudoti saugiai.
Prieš naudojimą būtina perskaityti
produkto naudojimo instrukciją.

Neišpilti į kriauklę - neišleisti į
kanalizaciją. Didesni produkto
likučiai
utilizuojami gamintojo
pakuotėje
pagal
galiojančius
potvarkius.
Tuščios pakuotės atiduodamos
antriniam perdirbimui.
Atliekų kodas Nr.: 03 02 05 kiti
medienos konservantai, kuriuose
yra pavojingų cheminių medžiagų.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais
gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais
duomenimis.
Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant,
techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja
raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.
Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji
netenka savo galios.

12-06-08_BPD-MR_TM Aidol HK-Lasur

UAB „Remmers Baltica“, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, Tel.: +370 5 2164237, Faks.: +370 5 2164233, www.remmers.lt

