Spomaľovač schnutia

PALL-X RETARDER
Prísada do vrchných lakov Pall-X pre predĺženie ich doby zasychania
Použitie:
PALL-X RETARDER je určený pre vrchné parketové laky Pallmann na
vodnej báze (PALL-X rada). Vhodný pre predlžovanie doby
zasychania u:

parketového laku PALL-X 94

parketového laku PALL-X 96

parketového laku PALL-X SPORT

2K-parketového laku PALL-X 98

parketové laky s obsahom PALL-X RETARDER nanášame
valčekom Pallmann WL (pre vodné laky) obvyklým
spôsobom.

Spracovanie:
Fľašu s výrobkom PALL-X RETARDER necháme aklimatizovať na
teplotu prostredia. Do laku pridáme maximálne 5% PALL-X
RETARDERU a dobre premiešame. (tzn. do 10 l laku pridáme max.
0,5l a do 5 l laku pridáme max. 0,25 l PALL-X RETARDERU). Aby sa
vyvarovalo zlému a nedostatočnému premiešaniu na dne a po
stenách kanistru s lakom. zásadne odporúčame preliať už v kanistri
rozmiešaný lak s PALL-X RETARDERom do čistej lakovacej nádoby
Pallmann.

a tu ešte raz krátko a riadne rozmiešať. Parketový lak s obsahom
spomaľovača môžeme následne nanášať štandardným spôsobom
valčekom Pallmann WL.

Upozornenie:
Ak pridáme väčšie množstvo spomaľovača než predpísaných 5%
musíme počítať s horšou brúsiteľnosťou laku,
Vlastnosti výrobku/ prednosti:
Tento výrobok poskytuje pri veľmi vysokej vonkajšej teplote,
veľmi suchých klimatických podmienkach alebo pri zahriatí
priamym žiarením slnečných lúčov parketových podláh, ktoré
majú byť lakované. predĺženie doby schnutia parketových lakov
rady PALL-X tak, aby bol zaistený správny rozlev laku. Tým sa
zároveň vyvarujeme nebezpečenstvu vzniku stôp po valčeku,
ktoré môže byť zapríčinené príliš rýchlym schnutím laku.
Technické údaje :
Druh balenia :

umelohmotný fľaša

Dodávané balenie:
Skladovateľnosť :
Farba:

1l
min. 12 mesiacov
bezfarebný

Spotreba:
Teplota pri spracovaní:

max 5 % k množstvu laku
15 – 40 °C

Ochrana práce a životného prostredia:
Obsahuje propylenglykol. Bod vzplanutia > 100 °C. Skladovať
z dosahu detí. Pri spracovaní sa zásadne odporúča používať
ochranný krém na koži ako aj vetranie pracovných priestorov.
Likvidácia:
Zvyšky výrobku pokiaľ možno zhromaždiť a ďalej použiť. Zabrániť úniku do
kanalizácie, vôd alebo do zeme. Umelohmotné nádoby zbavené zvyškov,
vyškrabané prípadne vyčistené a bez kvapiek sú recyklovateľné [Interseroh].
Nádoby s tekutým zvyškom obsahu a tiež zhromaždené, tekuté zvyšky výrobku
sú zvláštny odpad. Nádoby s rozmiešaným, vytvrdnutým zvyškom obsahu sú
stavebný odpad.

