Tehnisko datu lapa
TRAIPU VEIDOŠANOS BLOĶĒJOŠS SPREJS
Kods: 760135
Lakas / Hermētiķi un Traipu veidošanos bloķējoši pārklājumi

APRAKSTS
Ātri žūstoša, traipus bloķējoša krāsa, kuras sastāvā ir augstas kvalitātes šķīdinātāju
akrila sveķi, titāna dioksīds un unikāli polimēri, kas nodrošina ļoti nosedzošu
pārklājumu.
Ideāli piemērots, lai ātri un ilgstoši bloķētu un ieslēgtu traipus zem pārklājuma,
novēršot stanīnu sūkšanos caur pārklājumu uz virsmas.
Izmantošana: IEKŠDARBI - ĀRDARBI
Pateicoties produkta īpašībām, tas īpaši piemērots kā bāzes pārklājums, pirms
noslēdzošā pārklājuma izveides, taču to var arī izmantot kā virsmas pārklājumu ātram
virsmas remontam.
Izmantošanai patstāvīgiem remontadarbiem; vienlīdz piemērots industriālās telpās, kā
arī mājsaimniecībās.
Ideāli piemērots dūmu un mitruma traipiem.
ĪPAŠĪBAS
• Balta matēta apdare
•

Ļoti ātri žūstošs

•

Lieliska adhēzija

•

Lieliska segtspēja

•

Nesatur svinu un citus smagos metālus

•

Viegli uzklājams un pārklājams

•

Lieliska krāsas noturība un izturība

•

Nedzeltē

Noslēdzošais efekts: Matēts
Krāsa: Balta
Žūšanas laiks: Sauss uz tausti pēc 5 min.
Nākamā slāņa uzklāšana: Minimālais: 5 min. Maksimālais: 20 min.
Šķaidīšana: Produkts ir gatavs lietošanai. Nešķaidīt.

Patēriņš: 3 m2/litri/vienai kārtai
Uzliesmošanas slieksnis: -41 ºC
Krāsotas virsmas karstuma izturība: 160 ºC
760135, BALTS

Formāts: Izsmidzināms sastāvs 0,5 litr. iepakojumā

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Virsma rūpīgi jāattīra, atbrīvojot to no putekļiem, smērvielām un jebkādām
nesaistītām materiāla daļām, un pirms produkta uzklāšanas jānožāvē.
PROBLEMĀTISKAS VIRSMAS
Pelējuma piesārņojums.
Nomazgāt traipus un dezinficēt ar ūdens un balinātāja maisījumu (10%).
Noskalot ar ūdeni un ļaut pilnībā nožūt.
Izsālījumi.
Noberzt, izmantojot birsti, mazgāt un neitralizēt ar sālsskābes vai cinka sulfāta
šķīdumu (10%).
Noskalot ar ūdeni un ļaut pilnībā nožūt.
Uzklāšanas metode
Pirms izmantošanas sakratīt vismaz vienu minūti, līdz iepakojumā esošā lodīte brīvi
kustētos.
Lai iegūtu vislabākos rezultātus, uzklāt sastāvu plānās kārtās; trīs plānas kārtas ir
labāk par vienu biezu slāni.
Pēc piecām minūtēm produkts ir pārklājams ar tādu pašu krāsas tipu vai emulsijas
krāsu.
Pēc lietošanas iepakojumu pagriezt uz augšu, lai iztīrītu sprauslu. Ja sprausla tiek
bloķēta, pirms atkārtotas smidzinātāja izmantošanas, nomainīt sprauslu.
Neuzsmidzināt uz pievienotas elektroierīces un lietot tikai labi vēdinātās vietās.
UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI.
Min. apkārtējās vides temperatūra: 8ºC.
Virsmas temperatūra: 5-50ºC.
Maks. mitruma līmenis 85% R.H.P.

TĪRĪŠANA
Nekavējoties notīrīt krāsotās vietas un darba instrumentus ar JUNO universālo
šķīdinātāju D-45 (Kods 50.017).
DROŠĪBA UN VIDE
Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Sprāgstošs iepakojums: var pārsprāgt, ja tiek
karsēts. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!
- Nekarsēt un turēt tālu no uguns.
Pārliecināties, lai produkts būtu tālu no karstuma, dzirkstelēm un atklātas liesmas.
Nesmēķēt!
Ierobežot saskari ar liesmu, uzliesmošanas avotiem un sildītājiem.
Izslēgt krāsni, elektriskos instrumentus un ierīces, kā arī citus aizdedzes avotus.
NELIETOT elektroinstalāciju pārklāšanai.
NEKRĀSOT spuldzes.
NELIETOT bojātu vadu krāsošanai.
NEKRĀSOT detaļas, kas var ekspluatācijā uzkarst.
NEKRĀSOT atklātas liesmas tuvumā.
NEKRĀSOT virsmas, kas nonāks saskarē ar atklātām liesmām, īpaši iekšdarbos.
NEATSTĀT bez uzraudzības atklātu liesmu jebkurā situācijā.
Uzglabāt aerosolu tālu no siltuma avotiem.
Izvairīties no ilgstošas saules staru vai siltuma iedarbības uz produktu - no
radiatoriem, krāsnīm, karstā ūdens un citiem karstiem izstrādājumiem, kas var izraisīt
eksploziju.
Lai nodrošinātu labāku apdari, izvairīties no JUNO krāsas izsmidzināšanas karstā un
mitrā laikā.
Nebojāt iepakojumu.
Nepārdurt un nededzināt aerosola kannas.
Neiztukšo bundžas atkritumu blīvētājā.
Nodot atkritumu pārstrādē tukšus iepakojumus.
Ventilēt telpas.
Tvaiki ir kaitīgi; nepieļaut nepārtrauktu izsmidzinājuma ieelpošanu.
Izsmidzinot iekštelpās, atvērt logus un durvis, lai nodrošinātu svaiga gaisa ieplūdi
lietošanas un žūšanas laikā.

Izmantot elpceļu aizsargierīces ir ļoti ietecams, un ieteicams izmantot krāsošanas
masku.
Izsmidzināt krāsu virzienā uz apstrādājamo objektu, nevis uz sevi.
Izvairīties no saskares ar acīm un ādu.
Izmantot aizsargcimdus vai mazgāt rokas pēc darba.
Izraisa smagu acu kairinājumu.
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu.
Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādīt iepakojumu vai etiķeti.
IEELPOJOT:
Meklēt svaigu gaisu, un palikt tādā stāvoklī, kas ļauj brīvi ieelpot.
Ja rodas slikta pašsajūta, lūgt medicīnisku palīdzību un sazināties ar ārstu.
JA NOKĻŪST ACĪS:
Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir. Turpināt
skalot, līdz paliekas tiek izskalotas.
Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā.
Aizsargāt iepakojumu no saules gaismas.
Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 ° C / 122 ° F.
Iztukšojiet saturu / tvertni ievērojot visus iespējamos piesardzības pasākumus.
Satur etilacetātu un butilacetātu.
Jautāt pēc drošības datu lapas, lai iegūtu vairāk informācijas par darba drošību.

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina.
Sazināties ar www.junopaints.com vai tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu.
Produkta lietošanas tehniskie ieteikumi, gan verbāli, gan rakstiski, gan izmēģinājumi, ir balstīti uz JUNO pieredzi un tehniskajām zināšanām. Šajā
dokumentā uzrādītie dati jāuzskata par ieteikumu, un tādējādi tie neuzliek saistības, tostarp attiecībā uz iespējamām trešo personu rūpnieciskā
īpašuma tiesībām.
JUNO piegādāto produktu uzklāšanu, izmantošanu un pastarpinātu pielietošanu veic trešās puses. Līdz ar to gala rezultāts ir vienīgi klienta,
uzklājēja vai lietotāja atbildība, ne piegādātāja.
Šis dokuments neatbrīvo klientus no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību paredzētajam pielietojumam un mērķiem.
Gadījumā, ja radusies situācija ir JUNO atbildība, tā tiks ierobežota ar klientam piegādāto un izmantoto preču vērtību, neatkarīgi no radītajiem
zaudējumiem.
JUNO garantē visu savu produktu kvalitāti saskaņā ar spēkā esošajiem Vispārējiem pārdošanas nosacījumiem.
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