
Продукти За
Боядисване И
Спомагателни

Продукти

БЪЛГАРСКИ LEGASTUCCO L100
 
СВЪРЗВАЩА СМОЛА ЗА ШПАКЛОВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ
Свързваща бързо изсъхваща смола за
шпакловане и изглаждане на дървени
подови настилки; смес с дървен прах,
получен от финото изглаждане.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
ПРИЛАГАНЕ
 
Аклиматизирайте продукта преди употреба.
Продуктът се смесва в съотношение 1 :1, докато се
получи хомогенно тесто с фин прах, получен от
обработването с шкурка на повърхността, която
ще се третира. Разнесете продукта с гладка шпатула
от иноксова стомана (американска). Нанесете
полученото тесто в цепнатините или по-добре
направете още една пълна шпакловка на пода.
Може да е необходимо да повторите
действието повече пъти. След като изсъхне
(около 40 - 60 мин.), обработете с абразивна
хартия, докато отстраните напълно остатъците от
сухия продукт. Винаги проверявайте влажността
на дървото, която трябва да е от 8 до 12%,
температура на околната среда от 15 до 25°C и
относителна влажност не повече от 75%. Винаги
да се използват подходящи методи за
индивидуална защита. Винаги се консултирайте
с техническите данни и информацията за
сигурността на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА
 
 Непълното отстраняване на остатъците от сухия
продукт може да доведе до различна
тоналност на пода след боядисване. След
това може да се пристъпи към цикъла на
боядисване. Препоръчва се тестото да се
приготви в момента на употреба, за да се
избегне различната тоналност на
шпакловката. 
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СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Външен вид: Вискозна течност
Вискозитет (@20°C; Brookfield):

900 – 1100 

Сухо вещество (%): 15 – 20 
Разход (g/m2): в зависимост от повърхността, която ще се обработва
Възможност да се стъпва отгоре
(минути): 15 – 30 

Пускане в употреба (минути): 40 – 60 
Температура на употреба (°C):

+15 - +25 

Приложение/Уреди: гладка шпатула от иноксова стомана (американска)
Почистване на инструментите:

GR7, при още пресен продукт

Съхранение (месеци): 
 
температура между +5°C и +25°C
 

6 

Информация за изхвърляне
Да се изхвърля съгласно действащите местни и национални разпоредби

Опаковка Цилиндрични кутии от 10 l 

Ограничения при употреба:

Възпламенимо
Да не се прилага във влажна среда
Да се проветрява помещението по време на нанасяне, като се избягва
течение
Винаги използвайте подходящи методи за лична защита. Поради
голямото разнообразие на дървени материали на пазара винаги е
препоръчително да се извършва проба, за да се провери дали се различава
от тоналността на дървото, което ще се обработва. 
Аклиматизирайте продукта при 20°C преди употреба.
Основа разтворител
 

ЗАБЕЛЕЖКА

ADESIV srl гарантира, че информацията от настоящата бланка е
предоставена на база на собствения опит и
научно-технически познания; въпреки това, не може да се
поеме никаква отговорност за получените резултати, тъй
като условията на използване са извън неговия контрол.
Препоръчително е винаги да се проверява дали продуктъг е
подходящ за конкретния случай. Настоящата информация
анулира и замества всяка предходна.
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