
IsoliergrundIsoliergrund
Veepõhine spetsiaalne kattekiht takistamaks puidu
koostisainete läbitungimist

tüüp / nimetustüüp / nimetus SaadavusSaadavus
Tarnitatavad pakendid 672 200 96 30 22

Pakendi kaalPakendi kaal 3 x 3 x 0,75 l0,75 l 2 x 2 x 2,5 l2,5 l 1 x 1 x 5 l5 l 10 l10 l 20 l20 l

Pakendi tüüp Ämber W Ämber W Ämber W Ämber W Ämber W

Pakendi kood 01 03 05 10 20

Artikli numberArtikli number

valge (RAL 9016) Määritav 3440 ◼ ◼ ◼ ◼

valge (RAL 9016) Pritsitav 3441 ◼

KuluKulu 2 x u 70–80 ml/m²
Ettenähtust väiksema koguse pealekandmine halvendab isoleerivat toimet.

KasutusalaKasutusala Põhi- ja vahekihiks■
Puidule sise- ja välitingimustes■
Mitmemõõtmelised puitdetailid, nt aknad ja uksed■
Piiratud mõõtmetega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad■
Muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid, näiteks aiad, sõrestikud, katusealused, puidust
välisvooderdised

■

Ärge kasutage värskelt immutatud puidul. Oodake fikseerimisaja möödumist.■

OmadusedOmadused Hästi kattev■
Ilmastiku- ja niiskuskindel■
Vähendab kollaseks värvumist vees lahustuvate puidukomponentide tõttu heledate
värvkatete korral.

■

Toote andmedToote andmed

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote
spetsifikatsioone.

Tihedus (20 °C) 1,30 g/cm³

Viskoossus umbes 1500–2000 mPa∙s

Lõhn Nõrk, pärast kuivamist lõhnatu (õrn)

Läikeaste Siidmatt

VõimalikudVõimalikud
süsteemitootedsüsteemitooted

Holzschutz-Grund* Holzschutz-Grund* (2066)(2066)

Öl-Farbe Öl-Farbe  (7650) (7650) [eco][eco]

Tehniline infolehtTehniline infoleht
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* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Rofalin Acryl Rofalin Acryl (2330)(2330)

Deckfarbe Deckfarbe (3600)(3600)

Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe  (7740) (7740) [eco][eco]

Aqua DL-65-Decklack PU Aqua DL-65-Decklack PU (7200)(7200)

Töö ettevalmistamineTöö ettevalmistamine Nõuded aluspinnaleNõuded aluspinnale
Mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus 11–15%
Piiratult ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%

■

EttevalmistamineEttevalmistamine
Eemaldage jääkideta mustus, rasv ja lahtised kattekihid.
Lihvige halliks muutunud ja ilmastikust mõjutatud puitpealispindu kuni kandevõimelise
aluspinnani.
Eemaldage lahtised ja pragunenud oksad ning avatud vaigupiirkonnad ja puhastage see
sobiva vahendiga (nt Verdünnung & Pinselreiniger ).
Välistingimustes olevat puitu, mida tuleb kaitsta mädanemise ja sine eest, töödelda
eelnevalt kaitsekrundiga Holzschutz-Grund* - sisetingimustes oleva puidu puhul ei ole
vaja. (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või
tooteinfolehte!)
Lugege BFS infolehte nr.18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

■

TöötlemineTöötlemine

Pärast kuivamist kanda peale teine kiht.
Materjal korralikult läbi segada.
Pealekandmine pintsli, rulli, pihustiga.
Airless-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar.
Airmix-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar, pulverisaatori hurõhk:
1–2 bar.
Pihustuspüstol: düüsi suurus: 1,8-2,0 mm, õhurõhk: 2-2,5 bar.
Pärast kuivamist teostage edasised tööetapid.

Juhised töötlemiseksJuhised töötlemiseks
Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni max +30 °C

■

TöötlemisjuhisedTöötlemisjuhised Töödelge materjali lahjendamata kujul.
Proovitööga tuleb kontrollida vastupidavust aluspinnaga ja isoleerimise tõhustust.
Kasutamisel siseruumides tagage piisav ventilatsioon.

KuivamineKuivamine
Kuivamine: u 1 tund
Lihvitav: u 4 tunni pärast
Ülevärvitav: u 12 tunni pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.
Lühem kuivamisaeg põhjustab isoleeriva toime halvenemist.
Madalamad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrge õhunisskus põhjustavad
kuivamise viivitust ja isoleeriva toime halvenemist.

■

LahjendamineLahjendamine
Kasutusvalmis

■

JuhisedJuhised Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis
horisontaalselt jooksvate aastarõngaste, oksakohtade ning vaigurikka hilispuidu
piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda. Siin peab
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arvestama lühemate hooldus- ja remondivahemikega. Siin aitab ainult puidu eelnev
välistingimustes hoidmine või väga jäme lihvimine (P80). Nende puitude puhul võib
karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja
remondivahemikega.

Töövahendid/puhastamineTöövahendid/puhastamine Akrüülharjastega pintsel, suurte pindade pintsel, mohäärrull, vahtplastrull, sobivad
pritsimisvahendid

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja nõudepesuvahendiga.
Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaegLadustamine/säilivusaeg Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.

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

Isikukaitsevahendid Pihustades kasutada maski P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid.

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/g): max. 30 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 30 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.
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