Technický list produktu

č. 8. 4. 1

Wood Isolation Primer
Bezbarvý penetrační a egalizační prostředek
Systematický kód produktu:

220-000-00022

Zařazení produktu:

Jednokomponentní základová penetrace určená k sjednocení a izolaci
podpovrchových struktur dřeva vůči působení vody. Prostředek je
doporučen
pro
povrchové
úpravy
podlah
dokončované
vodouředitelnými laky.

Zpracování:

Válečkem.

Charakteristika produktu:

Prostředek Wood Isolation Primer je určen jako základová
bezbarvá penetrace. Sjednocuje savost dřevěných povrchů a zpevňuje
podpovrchové struktury dřeva. Znamenitých výsledků dosahuje
zvláště při aplikaci na tmavých dřevinách, kde přispívá k zachování
původní hloubky přírodního vybarvení.
Wood Isolation Primer obsahuje lehká ředidla na bázi alkoholů, je
velmi snadno zpracovatelný.
Po jeho aplikaci lze na zpracovávaný povrch již po jedné hodině
schnutí nanášet všechny vodouředitelné laky firmy KLUMPP.
Broušení povrchu se provádí až po aplikaci první ( tj. v celkovém
pořadí druhé ) plnící vrstvy vodouředitelného laku.

Zpracování:

Pro poslední broušení doporučujeme brusivo o jemnosti 180 – 220.
Prostředek se poté nanáší běžnými podlahářskými válečky.
Po dokonalém zaschnutí, které při pokojové teplotě a dostatečné
ventilaci netrvá déle než 1 hodinu, je povrch bezprostředně
přetíratelný vodouředitelnými laky firmy KLUMPP dle doporučení
příslušných technických listů.

Ředění:

Prostředek je tokovými vlastnostmi uzpůsoben k okamžitému
zpracování bez nutnosti ředění. V případě potřeby lze ke zlepšení
rozlivu doporučit přídavek zvláštního ředidla ( kód produktu: 01000001322 )
Pracovní pomůcky se omývají lihem, příp. acetonem.

Doporučená spotřeba:

V závislosti na nasákavosti a porozitě dřeviny přibl. 110 - 120 gr/m2
v jedné vrstvě.

Skladovatelnost:

Nejméně 1 rok v originálně uzavřených obalech.

Poznámka výrobce:

Klumpp Coatings vyrábí vysoce kvalitní nátěrové hmoty, které vyhovují soudobým
trendům v oblasti aplikačních technologií. Navrhované způsoby jejich uplatnění
nevytvářejí jakékoliv závazky mezi dodavatelem a odběratelem. Popsané aplikace
vycházejí z našich praktických zkušeností a relevantního know-how. Na jejich základě
nelze vyvozovat jakýkoliv odklon od schválených aplikačních postupů a požadované
kvality.

Friedrich Klumpp GmbH
Dornbirner Straβe 23
D-70469 Stuttgart
Telefon +49 (0)7 11 / 9 81 84 – 00
Telefax +49 (0)7 11 / 85 03 28
internet www.klumpp-coatings.de

Centrální sklad a distribuce v ČR:
Colour & Wood, spol. s r. o.
Mikulovice 91
530 02 Mikulovice – Blato
Telefon +420 466 885 706
Telefax + 420 466 885 108
internet www.colourwood.cz
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