Karta danych technicznych : PROTECTOR LACK lakier akrylowy

koloryzujący do drewna
ZASTOSOWANIE:
Do dekoracyjnej impregnacji drewna, nadaje mu trwały kolor i półmatowy efekt. Zwiększa ochronę przed grzybami i owadami.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecany do malowania drewnianych elementów (fasady, filary, belki, balustrady,
okiennice, drzwi). Zachowuje strukturę drewna. Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Zalety przemawiające na korzyść
Protector Lack lakieru akrylowego koloryzującego do drewna: • niepalny • leśny zapach • zwiększona wydajność • z dodatkiem wosku •
półmatowy efekt.
DANE TECHNICZNE:
Skład: dyspersje polimerowe, środki hydrofobizujące, środki uszlachetniające, pigmenty, konserwanty;
Postać: ciecz o barwie wg specyfikacji (10kolorów + bezbarwny);
Zapach: charakterystyczny , słaby;
Temperatura zapłonu: produkt niepalny;
Temperatura wrzenia: ok. 100ºC;
Gęstość w temp.20ºC: 1,04 g/cm3;
Lepkość: 500 – 1500 mPas;
Wartość pH: 7,5-9;
Agresywność korozyjna wobec stali: nie wykazuje;
Rozpuszczalność: rozpuszcza sie w wodzie;
Wydajność: do 30 m2 /dm3;
SPOSÓB UŻYCIA:
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche, bez pozostałości poprzednich powłok, o wilgotności
do 30%. Stosować produkt handlowy. P❒❁❃❅◗ ❙❋❏■❙◗❁ć ◗ ▼❅❍❐✎
❐❏◗❙ ż❅❊✕º✣✌ ■❁❊●❅❐❉❅❊
❏❋✎✒✐
º✣✎Zabezpieczanie drewna powinno
odbywać się metodą 1-3 krotnego malowania pędzlem lub natryskiem w odstępach nie krótszych niż 3h. Ostateczny kolor impregnacyjnej
powierzchni uzależniony jest od jakości i gatunku drewna, rodzaju obróbki jego powierzchni oraz liczby naniesionych warstw impregnatu.
OPAKOWANIA, PRZECHOWYWANIE :
W oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach o temp. pomiędzy 5 a
23ºC, wyposażonych w wentylację mechaniczną. Jako opakowania impregnatu „PROTECTOR LACK lakier akrylowy koloryzujący do
drewna” stosuje sie puszki metalowe 0,7l lub inne opakowania uzgodnione pomiędzy producentem a odbiorcą. Na terenie magazynu
przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Właściwie przechowywany zachowuje własności co najmniej 2 lata od daty
produkcji.
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unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą oraz wdychania par,
pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
nie jeść, nie pić na stanowisku pracy,
każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem,
stosować odzież ochronną: ubranie ochronne, rękawice ochronne, okulary,
nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej,
natychmiast usuwać rozlana ciecz,
wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić,
środek może podrażniać skórę i oczy,
chronić przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci,
szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

Pierwsza pomoc: powierzchnię ciała zmyć woda z mydłem, w przypadku przedostania sie do oczu płukać wodą i zgłosić się do lekarza.

