
Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-
Lasur 3in1Lasur 3in1
Greitai džiūstanti medienos apsaugos lazūra vandens pagrindu.
Profesionaliam naudojimui

 

AtspalvisAtspalvis LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 672 200 96 30 22

PakuotėPakuotė 0,75 l0,75 l 2,5 l2,5 l 5 l5 l 10 l10 l 20 l20 l

Pakuotės rūšis Kibiras W Kibiras W Kibiras W Kibiras W Kibiras W

Pakuotės kodas 01 03 05 10 20

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

Bespalvis 7120 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

šviesus ąžuolas (RC-365) 7121 ◼ ◼ ◼ ◼

pušis (RC-270) 7122 ◼ ◼ ◼ ◼

pinija/maumedis (RC-260) 7123 ◼ ◼ ◼ ◼

tikmedis (RC-545) 7124 ◼ ◼ ◼

riešutmedis (RC-660) 7125 ◼ ◼ ◼ ◼

dalbergija (RC-720) 7126 ◼ ◼ ◼ ◼

sidabrinė pilka (RC-970) 7127 ◼ ◼ ◼ ◼

balta (RC-990) 7128 ◼ ◼

Specialus atspalvis 7129 ◼ ◼ ◼ ◼

IšeigaIšeiga Prevencinė apsauga nuo mėlynavimo, kai išeiga 197-216 ml/m², tepant mažiausiai du
kartus

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys
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Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Lauko medienai■
Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme pagal DIN EN 335-1, GK 2 ir 3.■
Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir
pan.

■

Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo
nameliams ir pan.

■

Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik kaip gruntas), pvz., langams ir durims.■
Gruntas, tarpinė ir galutinė danga.■
Netinka dengti ant grindų (terasos ir kt. medinės grindys)■

SavybėsSavybės Plonasluoksnė skaidri danga■
3in1: impregnantas, gruntas ir dažai viename■
Apsaugo medieną nuo drėgmės ir veikia kaip profilaktinė priemonė nuo mėlynavimo.■
Tinkamai naudojant sumažina puvinio susidarymo riziką■
Padidintas veikliųjų medžiagų kiekis užtikrina apsaugą nuo vapsvų■
Apsauginis sluoksnis nuo pelėsio ir dumblių■
Vandens pagrindu: nėra aitraus kvapo; darbo įrankiai plaunami vandeniu■
Greitas džiūvimas: du sluoksniai per vieną dieną■
Atnaujinant paviršių nebūtina prieš tai šlifuoti■
Tolygus paviršiaus nusidėvėjimas■
Giliai įsigeria■
Pralaidu orui■
Nenusilupa■
Atspalvius galima maišyti tarpusavyje■

Produkto duomenysProdukto duomenys

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

Rišamoji medžiaga Akrilatų / alkidų sistema

Tankis (20 °C) Maždaug 1,03 g/cm³

Ištekėjimo laikas (s)
DIN 4 piltuvėlyje

Maždaug 21

Kvapas Švelnus, išdžiūvus bekvapis

Blizgumas Matinis

SertifikataiSertifikatai spalva knygaspalva knyga

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Aqua IG-15-Imprägniergrund IT * Aqua IG-15-Imprägniergrund IT * (7145)(7145)

Aqua Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)(7130)

Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur  (7710) (7710) [eco][eco]

Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (7220)(7220)

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui Reikalavimai pagrinduiReikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus ir sausas.
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

■

ParuošimasParuošimas
Senus dažus (pvz., storasluoksnes lazūras ar dengiančius dažus), žievę ir purvą kruopščiai
pašalinti.

■
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Atsilupusias ir netvirtas šakas pašalinti, sakingas vietas nuvalyti su tam skirtomis
priemonės (pvz., skiedikliu V101)
Prieš dengiant lygų, obliuotą medienos paviršių, jį reikėtų pašlifuoti ir nuvalyti dulkes.
Tokiu būdu paviršius geriau sugeria dažųs.
Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų
dangos“ pateikta informacija.

ApdirbimasApdirbimas Tik profesionaliam naudojimui!

Gerai išmaišyti.
Profesionaliam naudojimui: tepama teptuku
Tepama plaušo kryptimi
Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25
°C

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Nedirbkite žemesnėje kaip + 5 ° C temperatūroje
Jei per žema temperatūra ir per didelis oro drėgnumas, savybės vėluoja.
Jei temperatūra yra per aukšta, o oro drėgmė yra per žema, tikimasi per greito džiūvimo.
Čia mes rekomenduojame pridėti „Aqua OZA-90“ atvirojo laiko priedą.
Ąžuolo medieną dengiant vandeniu skiedžiama dispersine lazūra, gal atsirasti tamsių
spalvos pakitimų
Rekomenduojame atlikti bandomuosius dažymus ir ant kitų medienos rūšių
Bespalvis, baltas ir hemlock atspalviai naudojami tik tose vietose, kurių nepasiekia
tiesioginis oro sąlygų poveikis (pvz., pastogėse); arba tik kaip gruntas
Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti
rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.
Nupjautus medienos konstrukcijos galus nutepti atitinkamu atspalviu (mažiausiai dviem
sluoksniais)
Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų "nuvarvėjimo" kraštas.
Su kiekvienu lazūros sluoksniu intensyvėja spalva ir blizgumas

DžiūvimasDžiūvimas
Visiškai išdžiūsta: maždaug po 1 val.
Gali būti lakuojamas: maždaug po 2 -3 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.
Tam, kad nudažytos medienos konstrukcijos pakuojant nesuliptų, rekomenduojame tarp
jų dengti putplasčio apsauginę plėvelę

■

SkiedimasSkiedimas
Paruoštas naudojimui

■

NurodymaiNurodymai Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių gulintys medienos amžių išduodantys
žiedai, šakos ir dervingos senesnės medienos sritys gali pasižymėti prastesniu sukibimu
su dažais bei mažesniu atsparumu oro sąlygoms. Todėl gali tekti taikyti trumpesnius
priežiūros ir renovavimo intervalus. Padėti gali tik atsparumo oro sąlygoms didinimas arba
labai rupi plaušiena (p80). Tokiai žaliavinei medienai taikomi ženkliai ilgesni priežiūros ir
renovavimo intervalai.
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Pagal DIN 68800-1, medienos saugojimo priemonės turi būti planuojamos laiku ir
kruopščiai, jas derinant su visomis statybose dalyvaujančiomis šalimis (architektas,
užsakovas, darbų vykdytojas), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir vietos sąlygas.

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Teptukas su akrilo šereliais, platus teptukas

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti su vandeniu arba Aqua RK-898 valymo
koncentratu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.
Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Pirmosios pagalbos
priemonės

Įkvėpus:
Nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą ir paguldyti ramiai.
Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Po kontakto su oda:
Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Nesiliaujant odos perštėjimui, kreiptis į gydytoją.
Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams
nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.
Prarijus:
Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens.
Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

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.
Atliekų kodas 03 02 05* kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

Biocidinių produktų
reglamentas

Veikliosios medžiagos:Veikliosios medžiagos:
100 g medžiagos sudėtyje yra 0,63 g 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas
Apsaugos gairės:Apsaugos gairės:
BP 1082 – medienos apsauga – pagrindinės priemonės
BP 2082 – medienos apsauga naudojama purškimo metodu
BP 1081 – prevencinė medienos apsauga – pagrindinės priemonės
BP 2081 – medienos apsaugos priemonė: dengiama teptuku, voleliu
BP 2084 – medienos apsaugos priemonių naudojimas uždaruose įrengimuose
BP 2083 – medienos apsaugos priemonių naudojimas atviruose įrengimuose

Medienos apsaugos priemonė sudėtyje turi biocidų, apsaugai nuo kenkėjų. Norint išvengti
pavojaus žmogui ir aplinkai, būtina produktą naudoti tik tam skirtose vietose ir tik pagal
naudojimosi instrukciją. Vengti bereikalingo kontakto su šia medžiaga. Piktnaudžiavimas
gali pakenkti sveikatai ir aplinkai
Atidaryti ir naudoti atsargiai
Darbo metu negalima valgyti, gerti ir rūkyti
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Darbus atliekant uždaroje patalpoje būtina psirūpinti tinkamu vėdinimu
Dengiant langus ir lauko duris reikia pasirūpinti geru vėdinimu ir vidaus ventiliacija; jei
įmanoma atidaryti visus langus ir duris. Atlikus darbus patalpoje būti kiek įmanoma
mažiau
Prieš pertraukas ir po darbų būtina plauti rankas
Negalima naudoti ant medienos, kuri turės tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar
pašarais
Produkto ir jo likučių negalima nuleisti į kanalizaciją, gruntą, žemę.
Produkto negalima naudoti ir juo padengtos medienos negalima laikyti arti paviršinių
vandenų, nes gali būti pažeista vandens ekosistema
Darbus atlikti tik ant nepralaidaus paviršiaus, jei reikia apdengti apsaugine plėvele.
Padengtą medieną reikia laikyti ant kieto, nepralaidaus paviršiaus tol, kol dažai pilnai
išdžius. Bet koks išsiliejusios ar nuo medienos nulašėjusios medžiagos kiekis turi būti
surinktas ir vėl panaudotas arba utilizuotajamas pagal galiojančius potvarkius

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

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010). 
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

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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