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» přísada pro náš Ecoline Multi Top plus systém
pro zvýšení UV ochrany

Vlastnosti: :
Výrazně zmírňuje přirozené změny v zabarvení dřeva. K použití
rovněž pro olejový základní nátěr Ecoline Ölgrundierung.
Všeobecné stavební prohlášení (DIBt): Z-157.20-208.
Číslo výrobku: 9914Eco
Oblast použití:
K přimíchání do Ecoline Multitop.
Přidáním přísady UV ochrana mohou být ovlivněny další
vlastnosti nátěru. V případě pochybností udělejte zkušební
nátěr.
Doporučujeme dodržovat následující normy a technické listy:
DIN 18356 a DIN 18367 .
Pro všechny dřevěné podlahy (masivní, parkety, vícevrstvé
podlahy) bambusové a dřevěné povrchy v interiéru.
Mimo to v kombinaci s různými základními nátěry (Ecoline ÖlGrundierung, Ecoline Future Universal-Grundierung) vhodný pro
tvrdé dřeviny, exotické a tepelně upravované dřeviny. V případě
pochybností provedeme zkušební nátěr na originálním vzorku.
Další technické podrobnosti, prosím, vyhledejte v technickém
listu Ecoline Multi top systém.
Příprava:
36 hodin před prvním nátěrem vypnout podlahové topení a
nejprve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy je možné ho opět
zapnout.

Doba skladovatelnosti:
V uzavřených nádobách min. 1 rok. Tekutý produkt není odolný
mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.
Bezpečnostní pokyny – první pomoc:
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle
používaných pro potraviny a nápoje. Může způsobit podráždění
očí. Může způsobit podráždění kůže. Škodlivý pro vodní
organismy s dlouhodobým účinkem. Po použití důkladně umýt
ruky. Zabraňte úniku do životního prostředí. PŘI KONTAKTU
S OČIMA: několik minut opatrně vyplachovat čistou vodou.
Kontaktní čočky dle možnosti vyjmout. Dále vyplachovat vodou.
Při trvajícím podráždění očí, kůže nebo vyrážce: vyžádat si radu
lékaře / vyhledat lékařskou pomoc.
Obsahuje: směs CTI a MTI (3:1) a BIT.
Může vyvolat alergické reakce.
Bezpečnostní listy na vyžádání.
EU- limit pro dvousložkové speciální laky (kategorie A/j):
140 g/l (2010).
SAICOS Ecoline Multi top s přísadou UV ochrana obsahuje
maximálně 140 g/l VOC.
GISCODE: W3
Identifikace WGK 2 dle německé normy.

Zpracování:
obsah nalijte do laku MultiTop , 2 min dobře protřepejte, nechte
nádobu 5 minut odstát a znovu rychle protřepejte, nanášejte
pomocí válečku SAICOS Aqua-Rolle.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě
našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a
nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků
od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože
aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost
výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu
pozbývá předchozí platnosti.

Vydatnost:
Nanášení se SAICOS váleček-voda.
Množství materiálu: cca. 100 – 120 g/m²
0,45 litru přísady na 4,55 litru Ecoline Multi top
5 litrů vystačí na cca 45 m2 pro jeden nátěr.
Může se lišit dle druhu dřevina a struktury povrchu.
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