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Pflegemilch für Fenster

Do okien Transport i

składowanie z

zabezpieczeniem

przed mrozem

Składować w

chłodnym miejscu

Czyszczenie

narzędzi wodą

Wstrząsnąć

Cechy produktu: - hydrofobowy i nie brudzący się

- szybkoschnący

- łatwy w obróbce

- dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych

- skuteczne odświeżenie barwy i połysku

Wodorozcieńczalne mleczko pielęgnacyjne do odświeżania i zabezpieczania przed działaniem działaniem czynników

atmosferycznych powierzchni powłok na oknach drewnianych, narażonych na działanie tych czynników. Regularne

stosowanie przedłuża cykle międzyrenowacyjne.

Odcień: Bezbarwny

Rodzaj spoiwa: Polimery wodorozpuszczalne

Gęstość: Ok. 1,00 - 1,03 kg/l

Opakowanie: 250 ml

Obróbka: Pielęgnowane powierzchnie najpierw oczyścić gruntownie specjalnym środkiem czyszczącym* lub odpowiednim

domowym środkiem czyszczącym i poczekać aż całkowicie wyschnie. Następnie nakładać gąbką mleczko pielęgnacyjne,

szybko ale równomiernie, na powłokę lakierniczą

Zużycie: Ok. 20 ml/m²

Rozcieńczanie: Nie rozcieńczać

Temperatura przy obróbce: +10-30℃ dla podłoża, powietrza i materiału przy ok. 60% wilgotności względnej.

Czas schnięcia: W klimacie normalnym 23 °C / 50 % wilgotności względnej. DIN 50014 pyłosucha: po ok. 10 - 20 minutach

Czyszczenie narzędzi: Natychmiast po użyciu wodą, ew. z dodatkiem standardowych domowych płynów do mycia albo preparatu ST 830*

(roztwór czyszczący).

Składowanie: Minimalna trwałość składowania: 1 rok, napoczęty pojemnik dobrze zamykać! Składować w chłodnym miejscu,

zabezpieczonym przed mrozem.

Utylizacja: Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Resztki materiału utylizować zgodnie z lokalnymi

przepisami. Kod odpadów WE właściwy dla tego materiału to: 08 01 12

Oznakowanie zagrożeń: Oznaczenie wg Dyrektyw WE - patrz specyfikacja bezpieczeństwa, punkt 15.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zawsze przeczytać oznaczenie i informację o produkcie. Także podczas przetwarzania lakierów/farb o

niskiej zawartości substancji szkodliwych należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa.

Dyrektywa VOC: Wartość graniczna dla tego produktu (kat. A/f): 150g/l (2007) / 130g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 80 g/l lotnych

związków organicznych.

Podstawowe zasady: Zastosowanie mleczka pielęgnacyjnego przywraca oryginalny świeży wygląd powierzchni lakierowanych. Regularne

stosowanie (1-2 x rocznie, na wiosnę i jesienią) przedłuża trwałość powłoki. Uszkodzonej powłoki nie wolno naprawiać

ani regenerować mleczkiem pielęgnacyjnym. W tej sprawie odsyłamy do specyfikacji technicznych produktów Cetol-/

Rubbol.

Zalecenia dotyczące powłoki: Przed malowaniem konserwującym gruntownie przeszlifować powierzchnię i oczyścić specjalnym środkiem

czyszczącym*. Do malowania konserwującego używać jednego z produktów renowacyjnych Sikkens.

Wszystkie informacje o naszych produktach, zawarte w niniejszym druku, nie są informacjami o właściwościach towarów. Właściwości, przydatność, kwalifikacja i funkcja oraz

przeznaczenie naszych towarów są określone wyłącznie w opisach produktów, stanowiących podstawę umów handlowych. W każdym przypadku dopuszczalne są typowe w tej

branży odchyłki, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Wszystkie informacje są zgodne z aktualnym stanem techniki. Opisy struktur powłok i podłoży nie mogą być

traktowane jako wyczerpujące. Należy je traktować tylko jako przykłady. Ze względu na duże zróżnicowanie podłoży i warunków obiektowych kupujący/użytkownik nie jest

zwolniony z obowiązku należytego sprawdzenia przydatności naszych materiałów do przewidzianego zastosowania w warunkach konkretnego obiektu oraz stosowania ich

zgodnie z aktualnym stanem techniki. Ponadto obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Ukazanie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie

niniejszego druku.
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