
PUR Aqua PUR Aqua 
Top 500 2K MTop 500 2K M
Skaidri, šilko matinė baigiamoji danga

 

AtspalvisAtspalvis LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 200

PakuotėPakuotė 1 kg1 kg 10 kg10 kg

Pakuotės rūšis Kibiras W Kibiras W

Pakuotės kodas 01 11

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

3633 ◼ ◼

IšeigaIšeiga Vienam sluoksniui: 0,15–0,20 kg/m²
Praskiedus su vandeniu išeiga padidėja, priklausomai nuo pridedamo vandens kiekio

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Remmers epoksidinių dangų užbaigimas, sutvirtinimas■
Remmers dangų su pabarstais sutvirtinimas ir sandarinimas■
Sistemos sudedamoji dalis TÜV PROFICERT-product interior sertifikuotoje sistemoje
(707106482-1, -2, -3, -4, -5)

■

SavybėsSavybės Šilko matinis■
Atspari slydimui■
Atsparus šviesos poveikiui■
Laidus vandens garams■

Produkto duomenysProdukto duomenys Charakteristikos pristatymo metuCharakteristikos pristatymo metu
Kietųjų dalelių kiekis 43 M-%

■

Charakteristikos pristatymo metuCharakteristikos pristatymo metu
Komp. AKomp. A Komp. BKomp. B MišinysMišinys

Tankis (20 °C) 1,04 g/cm³ 1,15 g/cm³ 1,06 g/cm³

Klampumas (25 °C) 730 mPa s 590 mPa s 1290 mPa s

■

Po reakcijosPo reakcijos■
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Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Nusidėvėjimas pagal
Taberį

24 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)

SertifikataiSertifikatai Brandprüfung (Klassifizierung) SL Colorid WDDBrandprüfung (Klassifizierung) SL Colorid WDD

Brandprüfung (Klassifizierung) SL Floor WDD FlakeBrandprüfung (Klassifizierung) SL Floor WDD Flake

Brandprüfung (Klassifizierung) SL Floor FlexBrandprüfung (Klassifizierung) SL Floor Flex

NachhaltigkeitsdatenblattNachhaltigkeitsdatenblatt

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

Epoxy OS Color Epoxy OS Color (6980)(6980)

PUR Deco Color New PUR Deco Color New (6674)(6674)

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui Reikalavimai pagrinduiReikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų, gumos
nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.
Pagrindas turi būti paruoštas su tam skirtais Remmers produktais

■

ParuošimasParuošimas
Danga padengiama per 48 val. Darant ilgesnes pertraukas, prieš dengiant sekantį sluoksnį,
paviršių reikėtų nušlifuoti, nuo jo nuvalyti dulkes

■

ParuošimasParuošimas

Maišymo santykis (A : B)Maišymo santykis (A : B) 83 : 17 pagal svorio dalis

Paruoštą mišinį iškart po paruošimo pilnai padengti ant paviršiaus ir su tam skirtomis
priemonėmis paskirstyti.

Kombinuota pakuotėKombinuota pakuotė
Kietiklį (komp. B) supilti į pagrindinę masę (komp. A).
ir maišyti su lėtaeigiu maišytuvu (apie 300-400 aps./min), kol vėl taps homogeninė masė,
apie 1 min.
Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.
Minimali maišymo trukmė yra 3 min.
Masėje likę dryžiaidryžiai rodo, kad nepakankamai išmaišyta.
Kai temperatūra didesnė, nei 20°C ar pagrindas tamsios spalvos, į produktą įpilti iki 10 M%
vandens.

■

ApdirbimasApdirbimas Tik profesionaliam naudojimui!

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +10 °C iki maks. +25 °C
Padengtą medžiagą, kietėjimo fazėje, būtina saugoti nuo drėgmės, nes gali atsirasti
pakitimų paviršiuje bei sukibimo problemų.
Santykinė oro drėgmė negali viršyti 80 %.
Pagrindo temperatūra dengimo ir kietėjimo metu turėtų būti mažiausiai +3 °C virš rasos
taško.
Reikia būtinai pasirūpinti pakankama oro apykaita, kad vandenį būtų galima perduoti
patalpos orui.

■

Apdirbimo laikas (+20 °C)Apdirbimo laikas (+20 °C)
Apie 60 min.

■

Sekančio sluoksnio dengimas (+20 C)Sekančio sluoksnio dengimas (+20 C)■
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Esant aukštesnei temperatūrai, nurodytas laikas sutrumpėja, esant žemesnei temperatūrai,
nurodytas laikas pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

Laukimo trukmė tarp darbo etapų ne mažiau kaip 8 valandos, maksimali - 48 valandos.
Jei laukimo laikas ilgesnis, nušlifuoti ir nuvalyti dulkes nuo ankstesnio darbo etapo
paviršiaus.

Kietėjimo laikas (+20 °C)Kietėjimo laikas (+20 °C)
Galima vaikščioti po 8 val., mechaninė apkrova po 3 dienų, pilna apkrova po 7 dienų.

■

Panaudojimo pavyzdžiaiPanaudojimo pavyzdžiai Fiksavimas pabarstamsFiksavimas pabarstams
Medžiagą gausiai lieti ant paviršiaus. Tinkamu 25 cm epoksidiniu voleliu tolygiai tepti
medžiagą ant paviršiaus kryžmai. Tada suvoluoti 50 cm epoksidiniu voleliu, prisotintu
medžiaga. Voleliai po 30 minučių darbo turi būti pakeisti naujais.
Visuomet būtina dirbti šviežias ant šviežio metodu
Neleisti, kad susidarytų balutės.

Išeiga ca. 0,15 - 0,20 kg/m² Bindemittel

■

LakavimasLakavimas
Medžiagą gausiai lieti ant paviršiaus. Tinkamu 25 cm epoksidiniu voleliu tolygiai tepti
medžiagą ant paviršiaus kryžmai. Tada suvoluoti 50 cm epoksidiniu voleliu, prisotintu
medžiaga. Voleliai po 30 minučių darbo turi būti pakeisti naujais.
Visuomet būtina dirbti šviežias ant šviežio metodu
Neleisti, kad susidarytų balutės.

Išeiga ca. 0,15 - 0,20 kg/m² Bindemittel

■

NurodymaiNurodymai Jei nenurodyta kitaip, visos čia pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje
(esant +20 °C). Darbus atliekant statybų aikštelėje šios vertės gali nežymiai skirtis.
Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių reikėtų, kad dribantis personalas būtų
pakankamai kvalifikuotas
Jei numatomos mechaninės apkrovos, reikalingas pakartotinis sutvirtinantis sluoksnis.
Netolygus padengimas, skirtingi padengimo būdai, stiprus skersvėjis, didelis paviršiaus
temperatūrų skirtumas gali nulemti paviršiaus blizgumo netolygumus.
Tinkama važinėtis guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, sukeltoms transporto
priemonių metaliniais ar poliamidiniais ratais bei dinaminėms taškinėms apkrovoms.
Spalvota - ypač juoda - guma po ilgo kontakto su grindų danga gali palikti spalvos
pakitimus, kurių nebeįmanoma pašalinti (pvz., automobilių padangos ar įrenginių kojelės).
Norint išvengti šio spalvos pasikeitimo, naudoti tinkamus poliuretano ratus arba
apsauginius kilimėlius. Dažančios medžiagos, plaukų dažai, balikliai ar dezinfekavimo
priemonės taip pat gali nulemti dangos spalvos pakitimus, jei nėra nedelsiant pašalinami.
Polinkio purvintis sumažinimui rekomenduojamos priežiūros priemonės (žr. Priežiūros
instrukcijas).
Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta
naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas 25 cm epoksido volelis, 50 cm epoksido volelis, maišymo prietaisas

Maišymo įrankis turėtų būti padengtas plastiku (pvz., Remmers patentuotas maišiklis).
Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.
Darbo įrankius ir suteptas vietas iškart po darbo plauti su vandeniu
Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

Remmers įrankiaiRemmers įrankiai
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Patentdisperser Patentdisperser (4747)(4747)

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti
mažiausiai 12 mėn.

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Tik profesionaliam naudojimui!
Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją
pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose

Asmeninės apsaugos
priemonės

Ši informacija pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

LOJ pagal „Decopaint“
direktyvą (2004/42/EB)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/j): max. 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 140 g/l VOC.

CE-ženklinimas

Remmers GmbHRemmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löningen

12
GBIII 075_2
EN 13813:2002
3633

Sintetinė derva/Sintetinės dervos danga vidaus patalpoms

Degumas: E
Korozinių medžiagų išsiskyrimas: SR
Atsparumas dilimui: ≤ AR1
Tempimo stipris: ≥ B1,5
Atsparumas smūgiams: ≥ IR4

fl

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones taikant
praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl
duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir
statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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