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Beyaz, kristal tuz karışımı

Odourless once dry
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Adolit BSS 1
Suda çözünür, bor içermeyen, ahşap emprenye için yangın geciktirici

Renk Mevcut

Palet adeti

Ambalaj
Ambalaj Türü

Ambalaj Kodu

Ürün No

farblos / şeffaf

Uygulama miktarı

Kullanım alanları

Ürün özellikleri 

Ürün teknik verileri

Sertifikalar

Olası sistem ürünleri

Uygulamaya Hazırlık

Ladin/fir: ortalama uygulama miktarı ≥ 200- 250 g/m² (ahşap kesitine/kalaslara bağlı olarak)
Korunacak yüzey ve ≥ 25 kg tuz/m³ ahşap
Burada listelenmeyen ağaç türleri için lütfen Remmers Teknik Servisi'ne danışın.

■ İç mekan ahşap
■ Hava koşullarına doğrudan maruz kalmayan dış mekan ahşap
■ Çatı
■ Duvar ve tavan panelleri
■ Duvar ve tavan konstrüksiyonları
■ Mağaza düzenlemeleri ve fuar stantları
■ Tiyatro ve sahne yapıları
■ Prefabrik ahşap evler
■ Ahırlar, hangarlar
■ Profesyoneller tarafından kullanım için

■ Ahşabın yanma davranışını iyileştirir
■ Bor ve biyosit içermez
■ Kuruduktan sonra temizleyin: ahşabı lekelemez
■ Emprenye edilmiş ahşap doğal görünümünü korur
■ Seçilmiş dekoratif kaplamalara sahip sistemlerde kullanım için onaylanmıştır
■ Su ile hazırlaması kolaydır

 DIN EN 13501 (B-s2, d0) Yangına Tepki

Kütle Yoğunluğu

Koku

Kompozisyon/tutarlılık

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

*Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın.
Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgisini okuyun.

■ Yüzey için gerekenler
Alt tabaka temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
Alt tabaka, mantar veya bakteri saldırısı, yosun büyümesi veya böcek istilasının tüm izlerinden arındırılmış 
olmalıdır.
İzin verilen ahşap nem içeriği: u < %25

http://qr.remmers.com/p/2668
http://qr.remmers.com/p/2664
http://qr.remmers.com/p/0365


Kalın masif ahşap ≥ 22 mm
Kalın dil ve oluk bağlantılar ≥ 12 mm
Ahşabın boyutuna göre kesilmeli ve bitirilmelidir.

Vakum basıncı emprenye işlemi
Ön vakum: -0.9 bar (en az 30 dk), Basınç aşaması: ≥ 9 bar (en az 4 saat), Vakum sonrası: -0.7 bar (en az 15 dk)
Yeniden kurutma: (ahşap nem içeriği en fazla %15) ve fazla tuz kalıntılarının fırçalama yoluyla 
uzaklaştırılmasından sonra, işlenmiş ahşap onaylanmış dekoratif kaplamalarla kaplanabilir (sistem ürünlerine 
bakın)

Muamele edilen bileşenler yağmura ve neme (kapalı alanlar, kapalı yapılar vb.) karşı korunmalı ve hava 
koşullarına maruz bırakılmamalıdır.
Kuruma
Yeniden kurutma: yaklaşık 4 hafta sonra (23 °C'de ve %50 RH'de)
Kurutma odasında teknik kurutma önerilir.
Düşük sıcaklıklar, yetersiz havalandırma ve yüksek nem, kurumayı geciktirir.
Ahşap rutubet içeriği yalnızca Darr yöntemi kullanılarak ölçülebilir.

■

Emprenye sistemi uygun bir koruyucu kaplama ile sağlanmalıdır.

Vakum basıncı emprenye işlemi
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Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam 
deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu 
nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların 
nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve  
karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın 
kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, 
herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle 
irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak 

uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz 
sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki 
bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm 
konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki 
versiyonun yerine geçer.

www.remmersahsap.com
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Karışımın hazırlığı

Uygulama

Kullanım önerileri

Notlar

Aletler / Temizlik

Depolama / Raf ömrü

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

Atık talimatı

Yüzey hazırlığı
Kir, yağ ve yapışmayan eski kaplamaları iyice temizleyin.
Hala sağlam olan eski kaplamaları iyice zımparalayın.
Yağlı ve reçine bakımından zengin ahşabı tiner ve fırça temizleyici ile yıkayın.

■ Yüzey hazırlığı
Emprenye işleminden önce metalik fitingler takmayın.
Ahşap katmanlar (ideal olarak plastik çubuklar) arasına ara parçalar yerleştirilmelidir.

■ Karıştırma
%17'lik bir çözelti elde etmek için 17 kg ürünü 83 lt su ile karıştırın.
Konteynerin tüm içeriğini kullanın.
Karıştırırken veya sirküle ederken emprenye çözeltisine ekleyin.
Sürekli çalışma için en fazla %0,3 VP 20468* çözeltiye ekleyin.

Açılmamış, orijinal kutularında, serin, kuru ve donmaya karsı korunmuş ortamda en az 12 ay 
saklanabilir.

«ǊǸƴǸƴ ƴŀƪƭƛȅŜǎƛΣ ŘŜǇƻƭŀƴƳŀǎƤ ǾŜ ǘŀǒƤƴƳŀǎƤ ƛƭŜ ōŜǊǘŀǊŀŦ ǾŜ œŜǾǊŜǎŜƭ ƪƻƴǳƭŀǊ ƘŀƪƪƤƴŘŀ ŘŀƘŀ ŦŀȊƭŀ ōƛƭƎƛ ƛœƛƴ 
ƭǸǘŦŜƴ ƎǸƴŎŜƭ aŀƭȊŜƳŜ DǸǾŜƴƭƛƪ .ƛƭƎƛ CƻǊƳǳϥƴŀ ōŀƪƤƴΦ

.ǸȅǸƪ ƳƛƪǘŀǊƭŀǊŘŀ ŀǊǘŀƴ ƳŀƭȊŜƳŜ ƻǊƛƧƛƴŀƭ ŀƳōŀƭŀƧƤƴŘŀ ȅǸǊǸǊƭǸƪǘŜ ƻƭŀƴ ƪǳǊŀƭƭŀǊŀ ǳȅƎǳƴ ƻƭŀǊŀƪ ōŜǊǘŀǊŀŦ 
ŜŘƛƭƳŜƭƛŘƛǊΦ ¢ŀƳŀƳŜƴ ōƻǒŀƭǘƤƭƳƤǒ ǘŜƴŜƪŜƭŜǊ ƎŜǊƛ ŘǀƴǸǒǸƳ ǎƛǎǘŜƳƛƴŜ ƎǀƴŘŜǊƛƭƳŜƭƛŘƛǊΦ 9ǾǎŜƭ ŀǘƤƪƭŀǊƭŀ ōƛǊƭƛƪǘŜ 
ŀǘƤƭƳŀƳŀƭƤŘƤǊΦ YŀƴŀƭƛȊŀǎȅƻƴ ǎƛǎǘŜƳƛƴŜ ƪŀǊƤǒƳŀǎƤƴŀ ƛȊƛƴ ǾŜǊƳŜȅƛƴΦ [ŀǾŀōƻȅŀ ōƻǒŀƭǘƳŀȅƤƴΦ
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