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Techninių duomenų lapas

Balkon- & Terrassen-Imprägnierung
Balkonų ir terasų impregnavimo priemonė
Produkto aprašymas

Speciali, labai aktyvaus poveikio hidrofobinė įgeriančių plytelių, klinkerio
plokščių, natūralaus akmens, betono bei jų cementinių siūlių impregnavimo
priemonė. Balkonai ir terasos tampa atsparūs lietaus vandeniui, ant jų
nesusidaro apnašų. Neleidžia kauptis nešvarumams.

Sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, sandariai uždarytą. Saugoti nuo užšalimo.
Užšalimo rizika nuo 0 °C. Galioja mažiausiai 24 mėnesius nuo pagaminimo
datos.
Pakuotė

Prekės kodas

1000 ml

232122

Tiekimo forma: 1000 ml PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu.

Savybės
■ Laidi vandens garams.
■ Bespalvė.
■ Paruošta naudoti.
■ Giliai įsiskverbia.
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Naudojimas

Skirta įgeriantiems plytelių, klinkerio plokščių, natūralaus akmens, betono
paviršiams ir jų cementinėms siūlėms impregnuoti. Balkonai ir terasos tampa
atsparūs lietaus vandeniui, ant jų nesusidaro apnašų. Neleidžia kauptis
nešvarumams.
Tinka vidaus patalpoms ir išorei.

Darbo eiga
Pagrindo paruošimas

Paviršius turi būti visiškai išdžiūvęs. Pagrindas – švarus, įgeriantis, tvirtas
ir be plyšių (galimi labai smulkūs, plauko storio plyšeliai). Nuo paviršiaus
nuvalyti susikaupusias apnašas, pvz., valikliu Steinreiniger.

Papildomi nurodymai

Panaudotus darbo įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu. Visas poveikis
pasiekiamas maždaug po 14 dienų. Jei poveikis silpnėja, priemonę dengti
iš naujo. Rekomenduojama pakartotinai impregnuoti paviršių maždaug po
18 mėnesių. Stengtis neaptaškyti langų stiklų, rėmų, durų varčių ir pan.
Neįgeriančių ir drėgnų paviršių impregnuoti negalima. Laikyti vaikams
neprieinamoje vietoje. Produktų naudojimas priklauso nuo vietovės sąlygų
ir apdorojamo paviršiaus. Jei kyla abejonių, visuomet pirmiausia galima
išbandyti mažiau pastebimoje vietoje.
Daugiau patarimų, instrukcijų ir aktualios informacijos apie produktus rasite
mūsų interneto svetainėje www.knauf.lt.

Impregnavimas

Prieš naudojant, balkonų ir terasų impregnavimo priemonės butelį gerai
supurtyti. Tolygiai tepti teptuku arba voleliu, gerai prisotinti paviršių.
Medžiagos perteklių po maždaug 10 min. nubraukti guminiu valytuvu
(tinkamas langų stiklo valytuvas) arba nuvalyti sausu skudurėliu. Vengti
balų susidarymo. Džiūstant saugoti nuo lietaus.
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Pastabos

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos
paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau
jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties.
Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei
higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę,
tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdui. Jeigu
kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą
ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija
neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos
tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų
naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose
duomenys negali būti taikomi visuotinai.
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Techniniai duomenys
Pavadinimas

Vertė

Darbinė ir pagrindo temperatūra

nuo 5 iki 25 °C

Forma

skysta

Spalva

balta

Kvapas

specifinis

Virimo temperatūra

> 90 °C

Lydymosi temperatūra

netaikoma

Pliūpsnio temperatūra

> 60 °C

Savaiminio užsidegimo temperatūra

netaikoma

Atliekų šalinimas

Talpyklą išmesti laikantis vietinių taisyklių.

Medžiagos išeiga

Saugos nurodymai

Pirmosios pagalbos priemonės
Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis. Nukentėjusysis
turi kreiptis į gydytoją. Nuplauti vandeniu ir muilu. Nedelsiant nusivilkti
užterštus drabužius, apatinius ir nusimauti batus. Atmerktas akis, pakėlus
akių vokus, kelias minutes plauti tekančiu vandeniu. Neskatinti vėmimo.
Netyčia prarijus, išgerti didelį kiekį vandens ir kreiptis į gydytoją.
Išeiga

Balkon- & Terrassen-Imprägnierung

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:
+370 5 213 2222
info-lt@knauf.com
www.knauf.lt
SCH106.lt

apie 300 ml/m²

UAB „Knauf“
UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms.
Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam
konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys
saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.
Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos
sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

