Teknik Bilgi Föyü
Ürün no 2374

Aqua PL-413 Parkettlack
Rulo ile uygulama için şeffaf, tek bileşenli sızdırmazlık verniği

Renk

Mevcut
Palet adeti

90

60

Ambalaj

5l

10 l

Ambalaj Türü

Plastik bidon

Plastik bidon

Ambalaj Kodu

05

10

2376

◼

◼

2375

◼

◼

2374

◼

◼

Ürün No

Aqua PL-413/20 mat
farblos / şeffaf

Aqua PL-413/30 polomat
farblos / şeffaf

Aqua PL-413/50 hedvábný lesk
farblos / şeffaf

100 - 120 ml/m² (kat başına)

Uygulama miktarı

Kullanım alanları

■
■
■
■

Ürün özellikleri

■
■
■
■
■

İç mekan ahşap
Yoğun kullanıma maruz kalan yaşam alanlarındaki ahşap yüzeyler için
Konutlarda ve diğer binalarda (örn. parke, basamaklar, döşemeler) kullanım için
Yüksek gerilimlere maruz kalan ahşap yüzeyler için %10 Aqua H-480 Sertleştirici ile iki bileşenli vernik olarak
kullanılabilir.
■ Profesyoneller tarafından kullanım için

Aşınma ve çizilmelere karşı dayanıklı
Ahşap damarlarına mükemmel vurgu
Mükemmel su direnci
Yatay yüzeylerde iyi akış özellikleri
Sertleştirme için Aqua H-480 Sertleştirici ile birlikte kullanıldığında mekanik ve kimyasal direnci artırır.
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Ürün teknik verileri

Aqua PL-413 Parkettlack

Bağlayıcı madde

Akrilat/PU dispersiyonu

Yoğunluk (20 °C)

yaklaşık 1.04 g/cm³

Koku

az kokulu

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

Sertifikalar

DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenliği"

Ek bilgiler
Uygulama
Olası sistem ürünleri

 Aqua OML-48/tm Medium Build Oil Stain [eco] (7710)
 Aqua VL-66/sm-Venti Coat 3in1 (7090)
 Aqua DL-65 Top PU (7200)
 Aqua H-480 Hardener (3806)
 Aqua FKL-402-Fugenkittlösung (2368)
 Aqua MSV-403 Parquet Primer (2369)
 Aqua V-490 Retarder (1939)
 SM-820 Texturing Agent (1942)

Uygulamaya Hazırlık

■ Yüzey için gerekenler
Yüzey temiz, kuru, toz, yağ ve gevşek maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Ahşap rutubeti 8-12%

■ Yüzey hazırlığı
Ahşabı P 100 - 180 kum kullanarak zımparalayın.
Yağlı veya reçine açısından zengin ahşapları/alt tabakaları WV-891 veya V-890 ile yıkayın.
Reçine safralarını çıkarın.

Karışımın hazırlığı

■ Karışım
2K uygulaması için isteğe bağlı
10:1 Aqua H-480 ile hacimce (ağırlıkça 10:1)
Küçük miktarlarla çalışıyorsanız, sertleştiriciyi kaba dökün ve kutuyu kuvvetlice sallayarak homojen hale
getirin.
Karıştırırken sertleştirici ekleyin ve karışımı Remmers Patent Disperser kullanarak en az 2 dakika homojenize
edin.
Çalışma süresi maks. 3 saat; daha yüksek sıcaklıklarda azaltılabilir.

Uygulama

■ Kullanım koşulları
Malzeme, hava ve yüzey sıcaklığı: en az +18 °C en fazla. +25 °C.
Kullanmadan önce çalkalayınız.
Fırça veya rulo kullanarak uygulayınız.
Kuruduktan sonra bir sonraki katı aynı gün uygulayın.
Astar ve ara katta 2K uygulaması, daha uzun bir ara kuruma süresi ve kapsamlı ara zımparalama gerektirir.
Kurutma ve ara zımparalamadan (P 180 - 320) sonra bir son kat uygulayın.
Açılmış kapları iyice kapatın ve içindekileri mümkün olan en kısa sürede kullanın.
Sertleştirici eklendikten sonra kapları kapatmayın (patlama riski).

Remmers GmbH ■ 49624 Löningen ■ Tel.: +49 5432 83-0 ■ Fax: +49 5432 3985 ■ info@remmers.de ■ www.remmers.com

2374 TM-8-805 12/21 EE_GGr_JDi 2/4

Aqua PL-413 Parkettlack

Teknik Bilgi Föyü
Ürün no 2374

Bir deneme alanı oluşturarak rengi, yapışmayı ve alt tabaka ile uyumluluğunu kontrol edin. +5 °C'nin altında
kullanmayın.Teknik olarak değiştirilmiş ahşapları ve ahşap esaslı malzemeleri kaplamadan önce, kaplamayı
bir deneme yüzeyine uygulayın ve istenen kullanım alanında uygunluk testi yapın.

Kullanım önerileri

■ Kuruma

Toz kuruluğu: yaklaşık 1 saat sonra
Bir sonraki kat için hazır: yaklaşık 4 saat sonra
Tam yükleme kapasitesi: yaklaşık 7 gün sonra
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklıklar, yetersiz havalandırma ve yüksek nem, kurumayı geciktirir.

■ İnceltme
Kullanıma hazır. Gerekirse maks. %5 su.
Gerekirse vernik/sertleştirici karışımını maks. %10 su..

Notlar

Sallanan ahşap zeminlerde veya kesme kuvvetlerine karşı dayanıklı olmayan ahşap zeminlerde ve ayrıca
ısıtılmış zeminlerde, sulu mastiklerin kenarlarda yapışma eğilimi nedeniyle derzlerin yırtılması riski vardır. Bu
gibi durumlarda Aqua MSV-403 Parke Astarı ile astarlama yapmanızı öneririz.
Verniklendikten sonra ahşap bileşenleri kaplamak için nefes alabilen malzemeler kullanın.
Cilalı zeminler için piyasada bulunan standart bir bakım ürünü ile gerektiği gibi paspaslayarak haftada bir kez
temizleyin.
"Sızdırmaz zemin ve merdivenler için bakım talimatlarını" dikkate alın.

Aletler / Temizlik

Mikrofiber kapaklı dolgu rulosu, yığın yüksekliği yakl. 8-12 mm, akrilik fırça
Aletleri kullanımdan hemen sonra su ve deterjanla temizleyin.
Temizlik sonrası atıkların doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin olun.

Depolama / Raf ömrü

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

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

Ürünün nakliyesi, depolanması ve taşınması ile bertaraf ve çevresel konular hakkında daha fazla bilgi için lütfen
güncel Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na bakın.

Atık talimatı

Büyük miktarlarda artan malzeme orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf
edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklarla birlikte
atılmamalıdır. Kanalizasyon sistemine karışmasına izin vermeyin. Lavaboya boşaltmayın.

"Decopaint" Direktifi (2004/42/
EC) 'e göre VOC

Ürün için AB sınır değeri (kategori A/i: max. 140 g/l (2010).
Bu ürün < 140 g/l VOC içerir.
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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
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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.
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