TECHNICKÝ LIST 07.01.2010

FINKOLORA IMPREGNANT FOR WOOD WITH WAX
Moridlo na drevo s voskom.
POPIS

Matné tenkovrstvé moridlo na báze troch aktívnych živíc (polysacharidová živica,
ľanový olej, alkydová živica), ktoré zabezpečí úplnú ochranu dreva. Hlboko
preniká do dreva, chráni pred mikroorganizmami, UV žiarením, vlhkosťou
a poveternostnými vplyvmi.

PRÍKLADY POUŽITIA

Určené na dekoráciu a ochranu exteriérových drevených a drevu podobných
povrchov a objektov, ako sú napr.: okná, dvere, arkády, ploty, drevené fasády
budov a iné drevené objekty.

TECHNICKÉ ÚDAJE
2

Výdatnosť

Približne 18 m /l na jeden náter. Výdatnosť závisí od drsnosti, pórovitosti
podkladu a spôsobu aplikácie výrobku.

Hustota

max. 0,87-0,92 g/cm³.

Sušina

min. 40%.

Riedidlo

Finkolora Thinner.

Aplikácia

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

Doba schnutia pri +20±2°C
a relatívnej vlhkosti
vzduchu +55±5%

Pretierateľné po 6 hodinách.

Stupeň lesku

Mat.

Balenie

0,75 l, 2,5 l.

Viskozita

26-50 s

Rozsah odtieňov
2010 limitná hodnota

Bezfarebné a 9 hotových odtieňov.

EU VOC

(Kat. A/f), 700 g/l (rok 2010), max. VOC < 700 g/l.

Teplota vznietenia

min. +30°C

Trvanlivosť

36 mesiacov od dátumu výroby, uskladnenej v originálnom a zapečatenom
balení.
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NÁVOD NA POUŽITIE
Podmienky pre natieranie

Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej
+5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia.

Príprava podkladu

Povrch má byť suchý, čistý a prebrúsený s brúsnym papierom a dôkladne očistený od
prachu. Mastné a živičné plochy musia byť odstránené a umyté, napr. s technickým
benzínom.

Použitie

Pred použitím dôkladne premiešajte. Aplikujte krúživými pohybmi do povrchu štetcom
alebo valčekom v smere letokruhov dreva. Doporučuje sa aplikovať najmenej 2 vrstvy
lazúry s 6-hodinovým intervalom medzi aplikáciami. Upozornenie! Nepoužívajte pri
teplote pod +5°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%.

Čistenie náradia

Pred umytím náradia ho najprv očistite, aby ste odstránili čo najviac farby.
Náradie očistite s Finkolora Thinner.

PREDCHÁDZANIE
OHROZENIA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

ZDRAVOTNÁ A
BEZPEČNOSTNÁ
KLASIFIKÁCIA
podľa EC smernice 99/45/EC

Skladovanie
a preprava

Odpady zhromažďujte a odvážajte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte
v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalný odpad
napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako
uvedené v 08 01 11).

Obsahuje: terpentín, tolylfluanid. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Škodlivý. Horľavý.
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie a popraskanie pokožky. Uchovávajte
mimo dosahu detí. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé
nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Zabráňte kontaktu
s pokožkou a očami. Noste vhodný ochranný odev a rukavice. V prípade požitia,
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte
len na dobre vetranom mieste. Po aplikácii by mala byť miestnosť vetraná po dobu
vyprchania zápachu. Potom je už pripravená na použitie. UPOZORNENIE! Je tu
možnosť samovznietenia v prípade pórovitého materiálu natretého touto farbou. Tento
druh odpadu by mal byť držaný napríklad vo vode, predtým než bude spálený alebo
neutralizovaný. Prázdne nádoby a tekutý odpad by mali byť recyklované alebo
likvidované v súlade s miestnymi predpismi.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom. Prepravujte a
skladujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C.

Vyššie uvedené informácie sú získané na základe laboratórnych testov a praktických skúseností a sú platné od dátumu uvedeného na technickom
liste. Kvalita výrobku je zabezpečená systémom, založeným na požiadavkách noriem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobca nemôže byť zodpovedný za
žiadne škody, ktoré vznikli použitím výrobku bez dodržania inštrukcií alebo za nevhodným účelom.

