Informace o produktu
PNZ – HOLZ+KORK REPARATURPASTE
PNZ Opravná pasta na dřevo a korek



Bez obsahu rozpouštědel
Pro venkovní i vnitřní použití

Charakteristika: Univerzálně použitelný opravný tmel na dřevo, korek a laminát ve vnitřním i venkovním
prostoru. Neobsahuje rozpouštědla a je bez zápachu. Na rýhy, protlačená místa, praskliny
apod.

Zpracování:




Spotřeba:

Dle potřeby.

Čištění:

Znečištěné pomůcky omýt vodou a mýdlem.

Skladování:

V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost 3
roky.

Složení:

Přírodní plnidla jako křída, oxid křemíku, mastek, bramborový škrob, šelak, voda,
minerální a železité pigmenty.

Upozornění:

EUH208 Obsahuje 1,2-Benzisothiazol -3(2H)-on. I tento přírodní produkt může
způsobovat alergické reakce. Při práci je doporučeno používat vhodné rukavice (Nitril).
EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu
s označením přípravku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu
s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky
odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr. 080112.

Balení:

tuba 150g, dóza 750g a větší.

Přípravek se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný podklad.
Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná
vlhkost < 60%.
Opravované místo se dokonale vyplní pastou v požadovaném barevném odstínu. Při
hlubších poškozeních je možno pracovat po vrstvách. PNZ Opravnou pastu je možno po
zatvrdnutí opracovávat jako dřevo, tj. brousit, řezat, mořit, hoblovat, vrtat apod. Po
zaschnutí je možné přetírat opravené místo běžnými nátěrovými hmotami.

____________________________________________________________________________________________________________
Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů.
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání. srpen 2016
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Informace o produktu
Odstíny:

Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.







smrk/jedle/jasan/bříza
borovice/limba/akácie/abachi
buk/oregonská pinie
dub světlý/střední/eukalyptus/
korek/ořech světlý/teak/kambala
ořech střední/macore/meranti







javor/buk bílý
ořech tmavý/mahagon
dub tmavý/dub rustikál
bílá
třešeň/hrušeň
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