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APRAKSTS
Hidrocril ir šķīdinātāju nesaturošs akrila bāzes ūdens emulsijas akrila sveķu sastāvs ar izcilu spēju iekļūt pamatnē, teicamu
adhēziju un noturību.
Nodrošina ilgmūžīgu, skaidru un aizsargājošu pārklājumu iekštelpās un ārpus tām. Tas nav pakļauts dzeltēšanai, ir mazgājams un
uz tā neveidojas traipi.
Piemīt teicama poru noslēgtspēja, plūstamība un aizpildes spēja.
Šī krāsa īpaši izstrādāta, lai risinātu krāsas adhēzijas problēmu ar virsmām.

Izmantošana: IEKŠDARBI - ĀRDARBI
Hidrocril ir ātri žūstošs, poras noslēdzošs bāzes pārklājums mūriem, ķieģeļu mūriem, betona, ģipša; ģipškartona virsmām, kā arī
ar piemērotu gruntēšanas sastāvu apstrādātām koksnes un metāla virsmām.
Piemērots pamatnes pārklāšanai pirms eļļas un ūdens bāzes noslēdzošajiem pārklājumiem.
Priekšrocības:
- Piemīt teicama adhēzija ar virsmu, līdz ar to palielina krāsas ilgmūžību.
- Viegli tīrāma, neizdala spēcīgu aromātu.
- Fiksē pie virsmas senus apdares materiālus, piemēram kaļķa bāzes apmetumus.
- Bez aromāta ūdens bāzes laka, minerālu virsmu aizsardzībai.

PIELIETOJUMS
Visām virsmām jābūt rūpīgi attīrītām un brīvām no visiem netīrumiem, taukiem, pelējuma, virsmas krīta pulvera un nesaistītiem
krāsas slāņiem.
Piemērots izmantošanai uz ģipškartona, iekšējiem mūriem, piemēram, cementa pārklājuma vai ķieģeļu mūra, kā arī starpposmu
pārklājuma izveidei gruntētām kokmateriālu un metāla virsmām.
Uzklāt izmantojot:
- Saru otu, rullīti vai pulverizatoru.
- Parasto vai bez gaisa padeves pulverizatoru
- Maisīt sastāvu rūpīgi, līdz iegūta vienmērīga konsistence.
Nelietot uz virsmām, kuru temperatūra ir zemāka par 5°C, vai pārāk uzkarsusi.
Izmantojot to kā laku un atkarībā no pamatnes porainības, to var atšķaidīt ar ūdeni līdz pat 50%, iegūstot vēlamo tekstūru un
efektu.
Lai uzlabotu iespiešanās spēju,1 daļu Hidrocril sajaukt ar 4 daļām ūdens.

IEVĒROT!
Šo maisījumu var sagatavot pēc tilpuma vai svara.
Tiklīdz atšķaidīta ar ūdeni, jāizmanto viss daudzums.

IETEIKUMI UZKLĀŠANAI

Virsmas jāattīra no putekļiem, taukiem, eļļām, netīrumiem, rūsas, atkritumiem un no jebkā, kas var piesārņot krāsu. Noņemt krāsu,
lakas vai vecos pārklājumus, kas ir sliktā stāvoklī un, ja nepieciešams, veikt virsmas remontu, izmantojot piemērotus materiālus.
Ievērot ieteicamo lietošanas temperatūru un žūšanas laiku starp pārklājumiem (20°C, relatīvais mitrums 65%). Kārtas biezums,
temperatūra un mitrums var ietekmēt žūšanas laiku.
Iegādāties tikai vajadzīgo produkta daudzumu, ņemot vērā m², porainību un pamatnes faktūru. Uzglabāt atlikušo produktu sausā
un labi vēdināmā vietā. Strādāt pie atbilstošas ventilācijas un ievērojot drošības normatīvus, kas norādīti produkta drošības datu
lapā.

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās
instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS
pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām
darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu
pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē,
ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.
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TĪRĪŠANA:
Vietas, ko skārusi krāsa, nekavējoties tīrīt ar ziepjūdeni vai atbilstošu šķīdinātāju.
Pēc izmantošanas notīrīt darbarīkus (otas, rullīšus, zīmuļus, iekārtas utt.). Un ļaut tiem nožūt pirms uzglabāšanas.
Konsultēties ar pilsētas domi par piemērotu iepakojumu, darba atkritumu un krāsas palieku nodošanas metodi atkritumos, saskaņā
ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un vides aizsardzības principiem.

TRANSPORTĒŠANA
Iepakojums:
0,75 / 4 / 20 litri
Transportēšanas svars:
Iepakojumu skaits uz paletes:
525/150/33

Krāsa Bezkrāsains

Kravas klasifikācija:

Blīvums: 1,40; 1,50 s/FR 1001

Krāsa vai ar krāsu saistīts produkts

Informācija par transportēšanu
Nav ierobežojumi transportam
(ADR/RID, IMDG, IATA)

Viskozitāte: 90 minimums S/FR1002

Žūšanas laiks: 30 min. uz tausti
Nākamo kārtu uzklāt: Minimālais: 2 stundas.
Maksimums: nenoteikts.
Šķīdinātājs: ūdens
GOS saturs: Maksimums 15 g / l.
Uzliesmošanas punkts: Nav uzliesmojošs
Patēriņš: Atkarībā no pamatnes porainības
Vidējais: 4-8 m2/l/slānis

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās
instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS
pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām
darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu
pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē,
ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.
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