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Pflege-Set für Fenster
Boyalı ve lekeli ahşap pencereler için

Mevcut

Palet adeti

Ambalaj

Ambalaj Türü

Ambalaj Kodu

Ürün No

Karton

Kit içeriği:
250 ml temizleyici, 250 ml balm, 2 adet özel bez

Uygulama miktarı

Kullanım alanları Boyalı ve lekeli ahşap pencerelerin bakımı

Ürün özellikleri ■ Düzenli kullanım, bakım aralıklarını uzatır ve yüzeylerin ömrünü uzatır.
■ Renk efektini/parlaklığını canlandırır
■ Hava koşullarının etkilerine karşı ek koruma

Ürün teknik verileri Bağlayıcı madde

Yoğunluk (20 °C)

Koku

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

Akrilat

yaklaşık 1.01 g/cm³ (2743)
yaklaşık 1.04 g/cm³ (2744)

kendine özgü (2743)
hafif (2744)

Sertifikalar Remers Uluslararası Garantisi
Remmers Uluslararası Garantisi (RIG) verilmiş olduğu için, sadece die RIG uzman firması ile Remmers arasındaki 
yazılı sözleşmede belirtilen koşullar / gereklilikler geçerli olacaktır.
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Uygulama Kullanım koşulları
Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı en az +15 °C, en fazla +25 °C.

Kullanmadan önce İyice karıştırın.
Pamuklu bir bezi temizleyiciye batırın ve yüzeyi temizleyin; boyalı yüzeyleri çok yoğun bir şekilde 
ovalamayın.
Yaklaşık 30 dakika kurumaya bırakın.
İnce(!) bir tabaka balsamı hızlı, eşit ve tek yönde (soldan sağa veya yukarıdan aşağıya) özel ikinci bir 
bez kullanarak uygulayın.
Parlatmayın veya ovalamayın.

Kullanım önerileri Yeni işlem görmüş yüzeyleri şiddetli yağmurdan, rüzgardan, güneş ışığından ve yoğuşmadan koruyun. 
Doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlarda veya ısınmış yüzeylerde kullanmayın.
15 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız.
Lütfen sadece ekteki özel bezleri kullanın.
Ahşap olmayan hiçbir malzeme (ör. kapaklar, cam, kapı kolları) temizlik ürünüyle temas etmemelidir. Temas 
meydana gelirse, malzeme su ile dikkatlice durulanmalıdır.

Kuruma
Yaklaşık 30 dakika
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde
Düşük sıcaklıklarda, yüksek nemde veya maksimum katman kalınlığı aşıldığında, kaplamanın tamamen 
kuruması daha uzun sürebilir.

İnceltme
Kullanıma hazır

Depolama / Raf ömrü Açılmamış, orijinal kutularında serin ve kuru yerde donmaya karşı koruyarak saklayın. Açılmış 
kapları satın aldıktan sonra bir sezon içinde hemen kullanın.

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

Atık talimatı .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

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

Ürün için AB sınır değeri (kategori A/e: max. 130 g/l (2010). 
Bu ürün < 130 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 

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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