SVERNICIATORE SM10
VIACÚČELOVÝ ODLAKOVAČ
kód 5610014
POPIS

ZAFARBENIE

SVERNICIATORE SM10 je gélový produkt špeciálne
vytvorený na odstraňovanie emailov, lakov, antikoróznych
prípravkov, ako aj plastických tmelov a povlakov, aj zvlášť
starých, ktoré sa nachádzajú na murovaných, kovových
a drevených podkladoch.
Pripravený na použitie, pôsobí na základ.
Jeho zloženie bez dichlórmetánu vyhovuje Rozhodnutiu
Európskeho parlamentu a Rady č. 455/2009/ES zo 6. mája
2009 ohľadne obmedzení uvádzania na trh a používania
dichlórmetánu.

----USKLADNENIE
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
rodukt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Vhodný na:
- Stenové povrchy so starými plastickými nátermi.
- Povrchy z dreva ošetrené všeobecne emailami a lakmi.
- Kovové povrchy natreté všeobecne emailami.
*Pozor pri náteroch vykonaných na podkladoch
z plastického materiálu, odlakovač by ich mohol poškodiť.
Odporúča sa predbežná skúška
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Objemová hmotnosť: 0,95 ± 0,05 pri 20 °C
- Farba: priesvitný
- Vzhľad: gél
- Zápach: charakteristický
PRÍPRAVA PODKLADU
----NÁVOD NA POUŽITIE
Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody
alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Náradie: štetec, špachtľa
- Riedenie: pripravený na použitie.
- Počet vrstiev: aplikujú sa 1 alebo niekoľko vrstiev až do
úplného odstránenia nanesených lakov.
V prípade veľkých hrúbok náteru alebo dvojzložkových
produktov môže byť potrebné naniesť niekoľko vrstiev.
- Naniesť produkt rovnomerne v hrúbke približne 23 mm a nechať ho pôsobiť až kým lak nezmäkne/nenapučí.
Potom vykonať odstránenie laku pomocou oceľovej
špachtle.
- Čas odlakovania závisí od typu, hrúbky a veku
odstraňovaného produktu.
- Po odlakovaní je nutné podklad pred nanesením systému
lakovania odmastiť riedidlom.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 4-5 m2/l na hladké povrchy.
Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom
podklade na stanovenie spotreby.

Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006
V zmysle Leg. Dekr. 161 z 27.3.2006 o obmedzení VOC sa
produkt nesmie používať na účely opráv, údržby alebo
dekorácie cestných vozidiel.
Vysoko horľavý./ Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. /
Uchovávať mimo dosahu detí./ Nevhadzovať zvyšky do
kanalizácie. / V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a
ukázať mu obal alebo štítok.
Označenie štítkom nebezpečenstva v zmysle smerníc
67/548/EHS a 1999/45/ES v znení neskorších predpisov.
Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU
Viacúčelový odlakovač.
Aplikácie,
na
vopred
pripravené
povrchy,
SVERNICIATORE SM10 kód 5610014, v jednej alebo
niekoľkých vrstvách až do úplného odstránenia starých
náterov.
Dodávka a pokládka materiálu € ................. na m2.

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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