HOLZGRUND AQ

Technický list
HOLZGRUND AQ
Jednozložkový základný náter na báze vody, transparentný priľnavosť podporujúci
náter pre protipožiarne nátery línie Hensotherm na drevo.
Použitie
•
•

pre napustenie vysoko absorpčných drevených povrchov
zlepšenie priľnavosti protipožiarneho náteru na hladkých povrchoch

Vlastnosti
•
•
•

na báze vody
rýchlo schnúci
transparentný

Aplikácia
odporučaná teplota počas aplikácie a sušenia >+10°C a relatívna vlhkosť <80 %
teploty nesmú klesnúť pod rosný bod!
obsah vlhkosti dreva alebo drevených materiálov <10 %
odporúča sa obrúsenie dreveného povrchu
pred aplikáciou HOLZGRUND AQ starostlivo premiešajte
aplikovanie štetcom (s dlhými štetinami) alebo striekaním: airless striekanie -tryska 0.009" - 0.013"
/ vzduchové striekanie - tryska 1,2 mm
•
•
•
•
•
•

Výdatnosť
•

60 -100 g/m2

Doba schnutia
•

Čas sušenia závisí od teploty, relatívnej vlhkosti a druhu dreva. Pri teplote približne +20 °C
a relatívnej vlhkosti približne 65% možno aplikovať cca. po 4 hodinách HENSOTHERM® 1 KS
INNEN, HENSOTHERM®2 KS INNEN weiss, HENSOTHERM® 2 KS INNEN schwarz- anthrazit
alebo HENSOTHERM® 2 KS AUSSEN.

Bezpečnosť pri práci
•

HOLZGRUND AQ používajte v súlade s príslušnými miestnymi a národnými nariadeniami.

Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť
•

vzhľadom na skutočnosť, že nariadenia sú často revidované, pred použitím výrobku si vyžiadajte
aktuálne bezpečnostné údaje.

Balenie
•

5Kg, 10Kg plastove balenia

Aplikácia
•
•
•
•

skladujte v suchých podmienkach ,skladovacia teplota aspoň + 5 °C a max.+30 °C
pri transporte a skladovaní chráňte pred mrazom!
životnosť neotvorených vedier: 12 mesiacov
po použití sa otvorené vedrá musia starostlivo uzavrieť

Upozornenie
Informácie poskytnuté v tomto dokumente nie sú vyčerpávajúce, ale sú určené len ako návod. Informácie sú založené na výsledkoch kontrolných
testov a na základe skúseností získaných z aplikovania tohto výrobku spoločnosťou Rudolf Hensel GmbH. Akákoľvek osoba používajúca tento
výrobok pre akýkoľvek účel iný, ako je špecificky odporučený , bez získania nášho súhlasu v písomnej forme, robí tak na vlastné riziko a Rudolf
Hensel GmbH nebude niesť zodpovednosť za výkon produktu alebo za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z takéhoto použitia. Bývalé
verzie technických údajov už nie sú platné. Je na zodpovednosti používateľov skontrolovať si aktuálnosť tohto dokumentu pred použití.
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