
HWS-112-Hartwachs-SiegelHWS-112-Hartwachs-Siegel
Vastupidav 1K-lakkimine loomulikuks välimuseks ja
kahekordseks katmiseks

    

VärvitoonVärvitoon SaadavusSaadavus
Tarnitatavad pakendid 444 60 22

Pakendi kaalPakendi kaal 1 l1 l 5 l5 l 20 l20 l

Pakendi tüüp kanister W Ämber W Ämber W

Pakendi kood 85 05 20

Artikli numberArtikli number

Värvitu 1826 ◼ ◼ ◼

Erivärvitoonid 1829 ◼ ◼ ◼

KuluKulu 1. tööetapp: 70 ml/m²
2. tööetapp: 60 ml/m²

KasutusalaKasutusala Puit eluruumides■
Mööbel & siseehitus■
Puitpõrandad ja-trepid■
Laua- ja töötasapinnad■
Laevade siseehitus■
Vannitoa- ja saunaelemendid■
Ilma ülejääke eemaldamata■
Korkpõrandad■
Bambusest ehitusdetailid■
Ei sobi pleegitatud puitudele■
Professionaalstele kasutajatele■

OmadusedOmadused Kiiresti kuivav■
Kulumiskindel ja kriipimiskindel■
Vastupidav kemikaalide suhtes: DIN 68861, 1B■
Libisemiskindel■
Väga vähene kalduvus läikimisele■
Loomulik väljanägemine ja puudutamisel■
Raskesti süttiv■

Toote andmedToote andmed

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 1826
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Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote
spetsifikatsioone.

Sideaine Alküüdvaik

Tihedus (20 °C) Umbes 0,88 g/cm³

Läbivoolavus sek 4 mm
viskoosimeetri juures

Umbes 22

Lõhn Iseloomulik

Läikeaste Poolmatt

SertifikaatSertifikaat DIN EN 71-3 "Laste mänguasjade ohutus"DIN EN 71-3 "Laste mänguasjade ohutus"

Lubatud kasutada parkettide ja puitpõrandate pinnakattesüsteeminaLubatud kasutada parkettide ja puitpõrandate pinnakattesüsteemina

Libisemiskindel "R10" vastavalt DIN 51130:2014Libisemiskindel "R10" vastavalt DIN 51130:2014

EÜ tüübihindamistõend (moodul B)EÜ tüübihindamistõend (moodul B)

Trepimeistri käekreemitest (lähtudes DIN EN 12720)Trepimeistri käekreemitest (lähtudes DIN EN 12720)

Kontakt toiduainetegaKontakt toiduainetega

StandardidStandardid DIN 68861, 1B vastupidavus kemikaalidele

VõimalikudVõimalikud
süsteemitootedsüsteemitooted

OB-008-Ölbeize OB-008-Ölbeize (2787)(2787)

Wischpflege für geölte Böden Wischpflege für geölte Böden  (7699) (7699) [eco][eco]

Töö ettevalmistamineTöö ettevalmistamine Nõuded aluspinnaleNõuded aluspinnale
Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja
nõuetekohaselt ettevalmistatud.
Puidu niiskus: 8–12%
Puidu lõpplihv mitte peenem kui P 180

■

EttevalmistamineEttevalmistamine
Eemaldage jääkideta mustus, rasv ja lahtised kattekihid.
Rasvased ja vaigused puitpinnad/aluspinnad pesta eelnevalt WV-891 või V-890-ga.
Värvimisel kasutage kruntimiseks Wohnraum-Lasuri või OB-008.
Järgneval katmisel rullmeetodil: vahekuivamisaeg vähemalt 24 tundi.
Parketipindade, ristlõikelise parketi ja eriuunalise puidukiuga laotavate detailide
hermetiseerimisel soovitame aluspinna küllastumiseks ja ühtlaseks materjali
vastuvõtmiseks eeltöötlust vahendiga OB-008, värvitu, millele järgneb kuivamisaeg
vähemalt 48 tundi.

■

TöötlemineTöötlemine

Materjal korralikult läbi segada.
Rullid, pihustid.
Ülapaagiga värvipüstol, düüs: 1,6–1,8 mm; pulverisaatori õhurõhk: max 2 bar
Airless-pihustid, düüs: 0,23–0,28 mm, materjali rõhk: 80–120 bar.
Airmix-pihustamine, düüs: 0,23–0,28 mm, materjali rõhk: 80–100 bar, pulverisaatori
õhurõhk: max 1 bar.
Pärast kuivatust ja vahelihvi (P 240–320) teostada tootega teine tööetapp.
Järgige tööetappide vahel kuivamisaegu.
Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Juhised töötlemiseksJuhised töötlemiseks
Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: min +15 °C kuni max +25 °C

■

TöötlemisjuhisedTöötlemisjuhised

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 1826
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TöötlemisjuhisedTöötlemisjuhised Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.
Suitsutamme ja teiste eksootiliste puitude korral on eelnevalt vajalik kooskõlastamine
Remmersi tehnilise teenindusega ning proovitöö.
Sisetingimustes kasutamisel tagage hea tuulutus.
Regulaarselt eemaldage sadestunud pritsimistolm, et vältida pritsimistolmu süttimist.
Vältida kõige peenemat materjali pihustamist ja ülemäärast ülepihustamist.
Värske pritsimistolm laske enne kokkupühkimist ära kuivada.
Toode ei ole isesüttiv.
Vahendiga töödeldud puitpindade lihvimisel kasutage alati hingamiskaitset (tolmufiltriga
maski P2).
Ise süttimise oht (DGUV Informatsioon 209-046)
Ei tohi kasutada samal töökohal, kus kasutatakse nitrotselluloosi sisaldavaid lakke või
peitse, koguge määrdunud tekstiilid (nt puhastusplapid, tööriided, tolmukogumisnõud)
tulekindlasse mahutisse ja utiliseerige tulekindlalt (vee all).

KuivamineKuivamine
Tolmukuiv: u 60 minuti pärast
Puutumiskuiv: u 3 tunni pärast
Ületöödeldav pihustusmeetodil: u 6 tunni pärast
Ületöödeldav rullmeetodil: u 14 tunni pärast
Täielik koormatavus: u 7 päeva pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.
Madalad temperatuurid ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.
Kuivamine sõltub puidutüübist ja aluspinna imavusvõimest.

■

LahjendamineLahjendamine
Kasutusvalmis

■

JuhisedJuhised Valmis värvitud puitdetailide pakkimisel kasutada õhku läbilaskvaid materjale.
Põrandadatelt ja treppidelt tolmu ja lahtise mustuse eemaldamiseks kasutage
regulaarselt harja või moppi.
Renoveerimisel (ka osaliselt eriti suure koormusega käiguteedel) töödelge puhastatud
pind toote või kõva vahaõliga ilma ülekatteta üle.
Vajadusel pühkige niiske riidelapiga kord nädalas, samal ajal lisades õlitatud põrandatele
puhastusvahendit (eco).
Sertifitseeritud toodete ja pealisehitiste korral tuleb järgida vastavaid
kontrollaruandeid/sertifikaate ja tehnilist andmelehte.

Töövahendid/puhastamineTöövahendid/puhastamine Lühikarvaline (3–5 mm) veluur- või mohäärrull, ülapaagiga värvipüstol,
Airless-/Airmix-pihustusseade

Töövahendid puhastada kohe peale kasutamist vahendiga Verdünnung V 101.
Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

Remmersi töövahendidRemmersi töövahendid
Veloursrolle Veloursrolle (4442)(4442)

Ladustamine/säilivusaegLadustamine/säilivusaeg Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

Ohutus/RegulatsioonidOhutus/Regulatsioonid

Tehniline infolehtTehniline infoleht
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Ohutus/RegulatsioonidOhutus/Regulatsioonid Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise
ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2
ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

Jäätmekäitlusjuhis Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult
tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos
olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

VOC-sisaldus
(2004/42(EG)

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/i): max. 500 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 500 g/l VOC.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud
andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja
selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega
põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi
juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad
infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta.
Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud
materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa
käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame
kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või
pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult
kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks
kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka
kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte
mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised
müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab
tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 1826
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