Informace o produktu
PNZ - HOLZKITTLÖSUNG
PNZ Plnič dřevěných podlah
Charakteristika: Tmel s vysokou plnicí a lepicí schopností, rychlým schnutím, vysokou tvrdostí, dobrou
brousitelností, lehkým zpracováním a minimálním sesycháním. Je přetíratelný všemi PNZ
produkty.

Použití:

Slouží jako pojivo pro čistý brusný prach a piliny (bez laku a vosků). Používá se jako první
stěrka na parkety a dřevěné podlahy k uzavření spár.

Zpracování:




Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná
vlhkost < 60%.
Přípravek se používá neředěný.

PNZ Plnič dřevěných podlah se mísí s pilinami nebo dřevným prachem (brusný prach
nejlépe zrnění 100 nebo 120) na homogenní kaši a stěrkou se zapracuje do spár. Příliš
tuhou kaši je možno naředit přidáním přípravku. Pracuje se tak, aby byly pokud možno
vyplněny pouze spáry. Následně je třeba provést přebroušení. Hotová hmota je v obvyklé
vrstvě brousitelná za 10-15 minut při normálních podmínkách (+ 20°C, relativní vlhkost
vzduchu 55%).

Spotřeba:

cca 50 – 120 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí v průměru na 8 - 20m2 dle velikosti spár.
Přesné množství musí být zjištěno zkouškou. Nános by měl být proveden v co možná
nejtenčí vrstvě.

Čištění:

Nářadí čistit okamžitě po použití, nejprve novinovým papírem a následně ředidlem.

Skladování:

Skladovat v chladu, chránit před mrazem. Neotevřené balení má skladovatelnost jeden
rok. Otevřená balení dobře uzavřít a co nejrychleji spotřebovat.

Složení:

Kopolymer, nitrocelulóza, aceton, rozpouštědlo.

Upozornění:

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.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte práškový hasicí přístroj nebo písek
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte těsně uzavřeném obalu.

____________________________________________________________________________________________________________
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
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Nespotřebovaný materiál předejte k likvidaci profesionální společnosti zabývající se
odstraňováním nebezpečného odpadu.
ASN-Nr.: 080111.
Limitní hodnoty VOC EU …….?

Balení:

1L
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