Fise tehnice
Tehnica lipirii

Soluţie chituire
rosturi LV 15
(Holzkittlösung LV 15)
> uscare rapidă
> capacitate ridicată de umplere
> ca suport şi pt. produsele pe bază de apă
Produs-proprietati
Solutia de chituire rosturi LV 15 este un produs cu continut
de solventi, care se slefuieste usor. Acesta confera lemnului
o culoare placuta, rosiatica, si se caracterizeaza prin uscare
rapida, eficienta si capacitate ridicata de umplere. Solutia de
chituire LV 15 poate constitui suport pentru toate lacurile pe
baza de apa.

Utilizare
Numai la interior, pentru realizarea chitului de rost, obtinut in
amestec cu rumegusul rezultat in urma slefuirii parchetului.
Pentru umplerea rosturilor de pana la max. 2 mm la
pardoselile din parchet si alte pardoseli din lemn. Datorita
capacitatii puternice de penetrare in lemn este ideal pentru
lucrarile de renovare. Nu este recomandata pentru dusumele
si pentru pavelele din lemn.

Date privind produsul
Livrare:
Bidon 10 litri, 30 Bidoane / 300 litri per Palet
Depozitare: cca. 12 luni, la peste +5°C in ambalaje
originale, nedesfacute.

Caracteristici tehnice
Consum: 1 litru pt. cca. 20 m2
Uscare: dupa cca. 10–20 min.
Aplicare strat urmator: dupa cca. 1 ora
Temperatura de lucru, a mediului si de intarire: min. 15°C
Valorile sunt obtinute in conditii de tempertatura 20°C si
umiditate relativa 65%. Temperaturile scazute si umiditatea
ridicata intarzie timpii de uscare, temperaturile ridicate si
aerul uscat accelereaza timpul de uscare.

Scule recomandate: Spaclu de suprafata din inox.
Curatarea sculelor se face cu apa, imediat dupa utilizare cu
Murexin Pinselreiniger PR 15 .
Suport: Suportul trebuie sa fie lipsit de praf, murdarie,
uleiuri, grasimi, agenti de decofrare, resturi de ceara si
particule neaderente. Recomandata: pe pardoselile din lemn
dupa slefuirea intermediara cu granulatia medie (~80).
Nu este recomandata: pe pavelele din lemn, pe dusumele
(incleierea laturilor).
Pregatire: Hartie abraziva cu granulometrie medie 80.
Prelucrare: Ambalajul se scutura inainte de utilizare. Solutia
de chituire se amesteca cu rumegusul rezultat din slefuirea
intermediara, amestecul rezultat trebuie sa aiba o
consistenta care sa permita aplicarea cu spaclul (rumegusul
utilizat trebuie sa fie curat, fara urme de ceara). Amestecul
trebuie sa corespunda tipului de lemn al pardoselii, astfel
incat sa se obtina o culoare omogena. De asemenea
amestecul nu trebuie sa fie prea uscat, pentru a fi asigurata
patrunderea cat mai adanca in rost. Aplicarea se face cu
spaclul de suprafata din inox. Dupa cca. 30–45 minute se
poate face slefuirea fina a suprafetei.

Indicatii importante
Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce
priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea
ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata
accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii
Protectia muncii:Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea,
masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.
Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu
obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare
specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare
ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La
indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta.Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare,
are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului ( daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu
personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.

Prelucrare suport
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