Techninių duomenų lapas

UN1CO
Produkto aprašymas
UN1CO yra 2 komponentų, vienasluoksnė naujausios kartos
alyva, pagaminta naudojant atsinaujinančias gamtines žaliavas.
Dėl specialios technologijos parketo apdailai reikia tik vieno
sluoksnio. Į alyvą įpylus kietiklio pagreitėja džiūvimas ir
pagerėja cheminis bei mechaninis atsparumas. UN1CO sudėtyje
nėra kobalto ir lakiųjų organinių junginių.

Techniniai duomenys
Klampumas

+/- 40 s (din 4 mm)

Kietos dalelės

100 % svorio Tankis

+/- 0,95 kg/l
Reakcijos laikas

+/- 3 val. įpylus kietiklio

Galimos 16 spalvų

Paruošimas
Nušlifuokite paviršių stambumu 100-120, nuvalykite šlifavimo
dulkes. PATARIMAS: norint intensyvesnio medžio atspalvio,
pirmiausia šiek tiek sudrėkinkite grindis.

Patarimai naudotojui

Sumaišykite alyvą su kietikliu (100/30) ir palikite produktą 10
minučių. UN1CO gali būti dengiamas valymo mašina (baltu arba
smėlio spalvos padu), teptuku, audiniu arba kempine. Leiskite
priemonei 15 minučių susigerti ir pašalinkite alyvos likučius
baltu padu ar audiniu tol, kol paviršius nebelips.
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Džiūvimo laikas

Po 24 valandų galima lengvai vaikščioti, priklausomai nuo
medienos rūšies, temperatūros, drėgmės.
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Sunaudojamas kiekis
Sudėtyje nėra lakiųjų organinių junginių!
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atitinka standartą en 717-1, klasė e1
nenustatyta lakiųjų organinių junginių emisija
pagal

+/- 50 - 60 m²/ litras sluoksniui.

Po apdirbimo
Reguliariai naudokite Ciranovos grindų muilą. Atsižvelgiant į
dažną parketo naudojimą, periodiškai naudokite priežiūros
aliejų, kruopščiam valymui naudokite intensyvų Ciranovos
valiklį.
DĖMESIO: UN1CO visiškai susigeria per + / - 2 savaites. Per šį
laikotarpį grindims nenaudokite jokių priežiūros gaminių ir
vandens.

Produkto informacija

cdPh/ehlb/ standartinį metodą v1.1. 2010

Galiojimo laikas: 1 metai neatplėštoje, originalioje pakuotėje.
Reakcijos laikas: +/- 3 valandos.
Neatsparus šalčiui.

Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios
instrukcijos
suformuluotos po atliktų testų ir
daugiametės patirties. Nors jos paremtos mūsų žiniomis,
vartotojas turi išbandyti priemonę savo turimomis
sąlygomis. Šis techninių duomenų aprašas nesuteikia
garantijos.

Specialiosios savybės

Panaudoti skudurai ir padai turi būti sumerkti į vandenį dėl
savaiminio užsidegimo pavojaus.

