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Aqua PL-413
Parkettlack
Çift komponentli, yüksek aşınma dayanımlı
su bazlı parke cilası

Kullanım alanları
Aqua PL-413, yoğun trafiğe maruz
ahşap zemin kaplamaları, parkeler
ve merdivenlerde kullanılabilir.
1:10 oranında Aqua H-480 Haerter
sertleştirici karıştırılarak kullanılır.
Özellikler
Aqua PL-413 yüksek efsaflı PU ve
Akrilat dispersiyonu bazlı bir parke
cilasıdır. Mükemmel aşınma ve
çizilme dayanımına sahiptir. Kolay
uygulanır ve kokususzdur.
Çalışma Talimatları
Uygulanacak zemin 100-120’lik
zımpara ile iyice zımparalanmalıdır. Yağlı veya reçineli ahşaplar
önce tinerle yıkanır. Mevcut cilalar
zımparalanmalıdır. Ahşabın nem
oranı % 8~12’yi geçmemelidir.
Aqua PL-413 rulo ile uygulanır.
Kolay akışkanlık için gerektiğinde
%5’e kadar su eklenebilir. Kullanımdan önce iyice karıştırılmalıdır.
Sertleştirici eklenmesi esnasında aynı anda karıştırılmalıdır.
Geç kalınması durumunda topaklanmalar oluşabilir. 3 kat uygulama
tavsiye edilir. Uygulanacak yüzeye
Aqua PL-413 doğrudan dökülmemelidir, aksi taktirde lekeler oluşabilir. Günde ikiden fazla kat uygulanmamalıdır. 15°C’nin altındaki
sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
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Ürünün teknik verileri
Parlaklık:
Bağlayıcı madde:
Koku:
Ambalaj:
Renk:

2374 PL-413/50,Đpeksi parlak
2375 PL-413/30 mat
PU / Akrilat dispersiyonu
kokusuz
Teneke 5l. , 10l.
şeffaf

Uyarılar

Kuruma

Uygulanmış yüzeyler günlük olarak
bir paspas veya mop yardımıyla
tozdan temizlenmelidir. Haftada bir
olmak üzere nemli bir bezle silinmelidir. Silme esnasında suya
Aidol Treppen- & Parkettpflege
(Art.-Nr. 2393) karıştırılması yüzey
korumasını arttıracak ve bakım
sağlayacaktır.
Meşe ağacında su bazlı cila kullanımında koyu lekelenmeler oluşabilir.
Sertleştirici eklenmesi esnasında aynı anda matkap ucuyla
karıştırılmalıdır.

Tozlanma kuruluğu:
Tutulabilir kuruluk:
Đşlenebilir kuruluk:
Kemikleşme:

Tüketim
Her katta yaklaşık 100-120 ml/ m²
Araçlar ve Temizlik
Rulo ve diğer aletler işlem sonrası
hemen suyla yıkanmalıdır.

1 saat
2 saat
4 saat
7 gün

Bu değerler 20°C ve %65 nem
oranında ölçülmüştür.
Sertleştirici girilmesinden sonra
karışım ömrü 4 saattir.
Depolama
Kapalı orijinal ambalajında, kuru ve
dondan korunmuş en az 6 ay.
Kullanım sonrası ambalaj sıkıca
kapatılmalıdır.
Güvenlik
Emniyet Tedbirleri:
Çocuklardan uzak tutunuz!
Yutma durumunda kişiyi kusturmaya çalışmayınız, ürün etiketi ile
derhal en yakın sağlık kuruluşuna
başvurunuz.
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Geri Dönüşüm

VOC Đçeriği

Çevre

Büyük miktarda atıklar orijinal ambalajında, geçerli yönetmeliklere
göre imha edilmelidir. Boş ambalajlar geri dönüşüm sistemlerine
verilmelidir.

Bu ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer:
(Kat. A/i): 140 g/l (2007)[/140 g/l
(2010)].
Bu üründe mevcut olan miktar:
110 g/l VOC.

Akarsulara, toprağa ve kanalizasyon sistemlerine karıştırılmamalıdır.

Đşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim
alanımızda yapılan uygulama ve en
son teknolojik gelişmelere dayanarak
hazırlanmıştır. Ürünümüzün doğru
olarak uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her durumda genel satış
şartlarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi
sayfası daha önce yayınlanan bilgi
sayfalarını geçersiz kılar.
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