
Techninė informacija Nr. 1043

Histolith Sanopas-Holzrisspaste
Pasta medienos plyšiams; rišiklis – linų aliejus.

Produkto aprašymas

Nepastovių matmenų medinių konstrukcijų plyšiams ir įtrūkiams užpildyti. Ypač tinka mediniams sienų
karkasams.

Paskirtis

■ Savybės panašios į medienos
■ Gerai prilimpa prie šonų
■ Tampri

Savybės

Linų aliejus, natūralūs plaušai, mineraliniai užpildai.
„Histolith Sanopas-Holzrisspaste“ pastoje nėra sintetinių medžiagų.

Pagrindinė medžiaga

500 g, 10 kgPakuotė/ indų talpa

RudaSpalvos

Vėsiai.
Indus laikyti sandariai uždarytus. Atidarytą indą su pasta apdengti polietileno plėvele.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,7 g/cm³Techniniai duomenys

Dengimas

Nepastovių matmenų medinės konstrukcijos, pvz., mediniai karkasai, apkalos, tvoros ir pan.Tinkami pagrindai

Pažeistą seną medieną pašalinti, plyšio šonus nuvalyti mechaniškai ir nugruntuoti „Histolith Halböl“.Pagrindo paruošimas

Prieš dengiant gerai išmaišyti. Medžiagą siauru glaistikliu arba tūtele (ją paspaudžiant ranka) gausiai
įterpti į plyšį arba įtrūkį sulig paviršiumi. Ištryškusią medžiagą glaistikliu nubraukti lygiai sulig
paviršiumi. Kai plyšių ir angų plotis didesnis kaip 1 cm, į įterptą pastą papildomai įspausti tinkamą
sausą medžio gabaliuką.

Dengimo būdas

Rekomendacija:
„Histolith Sanopas-Holzrisspaste“ galima dengti „Histolith Leinölfarbe“ arba „Capadur Color
Wetterschutzfarbe“. Kai spalva šviesi, gruntuojama „Capalac GrundierWeiß“.

Sluoksnių sandara

apie 1.700 g/dm³Sąnaudos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip 10°C.Dengimo sąlygos

Kai temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 65%, galima dažyti ne anksčiau kaip po 3 dienų.Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai valomi terpentino pakaitalu.Įrankių plovimas
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Netinka glaistyti paviršių. Medžiaga visiškai išdžiūsta daugiau kaip per 4 sav.  Per tą laiką paviršių
reikia saugoti nuo mechaninio pažeidimo.

Nuorodos

Dėmesio!

Dėl sudėtyje esančio linų aliejaus „Histolith Sanopas-Holzrisspaste“ sutepti skudurai gali savaime
užsidegti, todėl juos būtina laikyti uždarytose skardinėse arba prieš išmetant gerai išdžiovinti lauke.

Nuorodos

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius
užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Įvadas

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens
telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tiki visiškai tušti indai. Indai su likučiais atiduodami į senų emalių surinkimo vietas.Atliekų tvarkymas

Žr. saugos duomenų lapą.Išsamesni duomenys

UAB „Caparol Lietuva“, Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.:
info@caparol.lt   www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

 

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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