Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2234-48

Rozpuszczalnikowa lazura do drewna w 10 ró nych kolorach jak równie
bezbarwna.
Wła ciwo ci

Aidol Langzeit-Lasur jest lazur do drewna, nie
zawieraj c rodków biologicznie aktywnych,
wyprodukowan na bazie ywic alkidowych, stosowan
zarówno do wewn trz jak i na zewn trz, reguluj c
poziom wilgotno ci i hydrofobow . Nie łuszczy si , jest
odporna na działanie wiatła i czynników
atmosferycznych. Sprawdzona zgodnie z norm Din
EN 71-3 „ Bezpiecze stwo zabawek”.

Obszary stosowania

rodek słu y do dekoracyjnego malowania drewna
drzew iglastych i li ciastych np. drewniane szalunki
okładziny, boazerie, meble ogrodowe, okna, drzwi itp.
ale tak e do nadania koloru no nym drewnianym
elementom budowlanym, które wcze niej zostały
zaimpregnowane rodkiem ochronnym według DIN 68
800 cz
3.

Sposób stosowania

Malowanie tradycyjne p dzlem lub wałkiem. Podło e
musi by czyste , wolne od pyłu, tłuszczu, wosku.
Drewno bogate w ywic przemy rozcie czalnikiem
Verdünnung V101. Lu ne fragmenty starej powłoki
usun , mocno trzymaj ce si powłoki przeszlifowa .
Drewno wst pnie nie obrobione, a znajduj ce si na
zewn trz zagruntowa lazur ochronn do drewna typu
Aidol Imprägnierlasur lub Aidol HK-Lasur .
Dopuszczalna wilgotno drewna : iglaste 25 % ,
li ciaste max 20 %.
W przypadku okien i drzwi max 15 %
Aidol Langzeit-Lasur nanosi mi kkim p dzlem
zgodnie z kierunkiem układania si włókien. Najlepszy
efekt dekoracyjny osi ga si poci gaj c powierzchni
ponownie, po około 15 min, wyci ni tym p dzlem.
Powierzchni nale y pokrywa co najmniej dwukrotnie
Przy ka dym kolejnym malowaniu odcie ciemnieje i
zwi ksza si stopie połysku. Zawsze wykona prób
przed wła ciwym malowaniem. Powierzchnie czołowe
drewna kilka razy pokry Aidol-em Langzeit-Lasur w
odpowiednim odcieniu, aby zapobiec absorpcji wody.

Okna wymagaj trzykrotnego malowania , kolory
mo na ze sob dowolnie miesza . Zawarto
pojemnika przed u yciem dobrze wstrz sn , w trakcie
stosowania przemiesza , po sko czeniu pracy
pojemnik dobrze zamkn .

Wskazówki

Aidol Langzeit-Lasur dostarczany jest w stanie
gotowym do u ycia, nie oddziałuje na metale i szkło .
Po wyschni ciu wykazuje tolerancj w stosunku do
tworzywa i materiałów bitumicznych.
Aidol-u Langzeit-Lasur w wersji bezbarwnej i hemlock
nie nale y stosowa samego do powierzchni
nara onych na bezpo rednie działanie czynników
atmosferycznych

Narz dzia i czyszczenie

Narz dzia czy ci natychmiast po u yciu rodkiem o
nazwie Verdünnung V 101. Pozostało ci po
czyszczeniu usun zgodnie z przepisami.

Schni cie

Ok. 12 godzin w temperaturze 20°C i wilgotno ci
wzgl dnej powietrza 65 % . Ni sze temperatury i
wysokie wilgotno wzgl dne powietrza opó niaj
proces schni cia .

Zu ycie

Pierwsze malowanie ok. 100 ml /m2
Drugie malowanie ok. 60 ml /m2

Rozcie czenie

W razie potrzeby rozcie czalnikiem V101

Trwało

podczas składowania

Przechowywa w oryginalnych pojemnikach w
chłodnym i suchym miejscu ok. 2 lat
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Dane techniczne
G sto :
Lepko :
rodek wi
cy:
Pigmentacja :
Zapach :
Temperatura zapłonu:
Rodzaj opakowania:
Kolory :

ok. 0,92 g /cm3
ok.17s DIN 4 kubek Forda
ywice akrylowe
pigmenty wiatłoodporne,
wysoce transparentne
delikatny zapach
rozpuszczalnika, po
wyschni ciu bezwonny
ok. 63° C
pojemniki 0,75 2,5 5 i 30l
2234 srebrno-szary 2235
biały 2236 hemlock
2237 kolory nietypowe na
zamówienie ( min 5 l) 2238
d b rustykalny
2239 d b jasny 2240
bezbarwny, 2242 orzech
2243 heban, 2244 teak 2245
ziele jodłowa
2246 sosna
2248 palisander

Bezpiecze stwo, ochrona rodowiska i
usuwanie

W trakcie stosowania rodka zachowa ogólnie
przyj te rodki bezpiecze stwa.
Zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa:
Przechowywa poza zasi giem od dzieci. Nie wdycha
oparów. Stosowa w miejscach dobrze wietrzonych .
W razie połkni cia uda si do lekarza pokazuj c mu
opakowanie lub etykiet .
Kod produktu: M-KH 03
Resztki produktu usuwa zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami. Puste opakowania podda recyklingowi .
Nie wrzuca do wody i nie zakopywa . Klasa
zagro enia wody 2

Oznaczenia

VbF:A III
GefStoffV:-/GGVS/ADR:-/-

Powy sze wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewa rodzaje zastosowa i sposób u ycia s poza nasz kontrol , z tre ci tej instrukcji nie wynika
adna odpowiedzialno producenta.
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Wskazówki wykraczaj ce poza zawarto tej instrukcji lub wskazówki ró ni ce si od tre ci
instrukcji wymagaj pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty .
W ka dym przypadku obowi zuj nasze ogólne warunki handlowe .
Z chwil wydania niniejszej instrukcji technicznej poprzednie trac swoj wa no
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