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Technický list

Číslo výrobku 3600 - 15

Aidol Deckfarbe
Vodou riediteľný, krycí lak s hodvábnym leskom

Oblasti použitia: Údaje o výrobku:
Hustota: cca 1,2 g/cm³ pri 20°C

V intriéri a exteriéri, ako sú napríklad Viskozita: cca 2000 mPa s pri 20 °C 
drevené obloženia, drevené domy, Zápach: mierny
šindle, ploty, atď.  Pre pozinkované Balenie: nádoby z bieleho plechu s obsahom
strešné žľaby, pozinkované plechy a 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l a 20 l.
iné podklady. Farebné odtiene: 3600 biela, 3607 orieškovo hnedá,

3601 svetlo šedá, 3608 tabakovo
hnedá, 3602 tmavo šedá, 3610
červenohnedá, 3603 kráľovská modrá,
3611 švédska červeň, 3604 frisk
modrá, 3612 kukuriovo žltá,
3605mechovo zelená, 3614 zlatožltá,
3606 fľaškovo zelená, 3615 čierna

Vlastnosti výrobku: Spracovanie:

Aidol Deckfarbe je krycí lak šetrný k Drevené materiály v exteriéri, ktoré
životnému prostrediu, obsahuje majú byť chránené pred zamodráním,
pigmenty stále na svetle. Aidol spráchnivením a drevokazným
Deckfarbe obsahuje malé množstvo hmyzom, je nutné vopred ošetriť
rozpúšťadiel, ľahko sa spracováva impregnačnými látkami na drevo.
a   chráni   podklad   veľa   rokov. Drevo vo vnútorných priestoroch môže
Vysoko elastický náter sa neodlupuje, byť natieranie bez základného náteru
má stály farebný odtieň a je odolný impregnačnými látkami. Aby sa
proti vplyvom počasia, po vyschnutí je zabránilo prieniku farebných v dreve
bez zápachu,   vodoodpudivý,   má obsiahnutých látok, pri použití Aidol
hodvábny lesk a je odolný proti oderu Deckfarbe v bielom alebo vo svetlých
podľa    normy     DIN     53778. farebných tónoch, je potrebné predtým
Je odskúšaný podľa DIN EN 71-3 vykonať náter Aidol Isoliergrund.
"Bezpečnosť hračiek - migrácia Povrch dreva musí byť čistý a suchý.
určitých prvkov ". Farebné tóny sú Staré a nedržiace nátery je nutné
vzájomne     miešateľné.   Náter   sa odstrániť. Aidol Deckfarbe dobre
neskôr jednoducho ošetruje. zamiešajte a plynule ho naneste

natieraním alebo valčekovaním. Druhý
náter vykonajte po zaschnutí (cca. po
2-4 hod).
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Tapety: Riedenie: 

Zdrsnený náter, atď: jeden až dva Ak je to potrebné vodou (max. 30%).
nezriedené    nátery    Aidolom
Deckfarbe  , povrchová  štruktúra
bude rovnomerne zvýraznená. Skladovateľnosť: 

V uzavretých originálnych nádobách
Upozornenie: v suchu a nad bodom mrazu, 1 rok.

Až pri sušení bude vidieť vzorový
farebný odtieň. Náter je už po 2-4 hod Účinné látky:
suchý. Vytvrdnutie náterového filmu
po 2 týždňoch. Čerstvý náter je nutné PVAc, TiO2, oxidy železa, krieda,
minimálne 4 hodiny chrániť pred lakový   benzín  ,   glykol,   voda.
dažďom. Nepoužívať na   dreve Konzervačný prostriedok:
impregnovanom borovicovými soľami. metylisothiazolinon
Aidol Deckfarbe nespracovávajte za
priameho slnečného žiarenia a pri
teplotách pod + 5 ° C alebo nad + Obsah VOC:
30 °C.   Použité   nádoby   dobre
uzavrite. Limitná hodnota EÚ pre výrobky

kat / d je 150 g / l (2007), 130g / l
(2010). Tento výrobok obsahuje

Pracovné náradie, čistenie: maximálne 35 g / l VOC

Štetec alebo valček. Nástroje ihneď
po   použití   vyčistite   vodou   a Bezpečnosť: 
oplachovacím prostriedkom. Zvyšky
po čistení riadne zneškodnite. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nevdychujte rozprašovanú hmlu.
Počas a po spracovaní zaistite

Spotreba / nanášané množstvo: dôkladné vetranie. Pri kontakte s
pokožkou alebo zasiahnutí očí ihneď

Podľa podkladu cca 100 ml/m² náteru dôkladne        umyte        vodou.
Nevypúšťajte do kanalizácie, vodných
tokov alebo pôdy.

Schnutie: 
Bližšie informácie o bezpečnosti pri

2-4 hodiny pri 20 °C a 65% relatívnej doprave, skladovaní a manipulácii a
vlhkosti vzduchu. Nízke teploty a aj o likvidácii a ekológii nájdete
vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú v aktuálnom bezpečnostnom liste.
dobu schnutia.

Kód výrobku: HSM-W 10

Označenie: 

WGK                          1
GGVS/ADR:             -/-

Vyššie uvedené údaje sme zostavili na základe 

podkladov nášho výrobného úseku 

podľa najnovšieho stavu vývoja a používanej 

techniky. Za aplikáciu a spracovanie nepreberá 

výrobca záruku, pretože na tieto sféry nemá žiadny 

vplyv. 

Údaje presahujúce rámec technického listu či 

odlišné údaje vyžadujú písomné potvrdenie 

kmeňového závodu. 

V každom prípade platia naše všeobecné obchodné 

podmienky. Vydaním týchto technických listov 

strácajú všetky predošlé svoju platnosť.
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