Brown Pine Tar
Originali blankiai rudos spalvos medžio derva
Naudojimo instrukcija

Bendroji informacija
Rudos spalvos pušų medžių derva yra klasikinė pušų
derva natūralios originalios dervos pagrindu, su terpentinu ir
linų sėklų aliejumi, šių produktų mišinys suteikia paviršiui
blankiai rudą spalvą. Produktui būdingos labai geros
prasiskverbimo savybės ir jis leidžia medienai kvėpuoti.
Labai gerai impregnuoja mediena ir užtikrina apdorotą
paviršių atsparumo vandeniui savybėmis. Pigmentas
apsaugo medieną nuo saulės UV spindulių poveikio, jo
sudėtyje yra 100% veikliosios medžiagos (dervos, alyvos ir
kt.).
Pušų degutas yra natūrali apsauginė medienos
medžiaga, ji susideda iš įvairių tipų dervos ir terpeno.
Dervos yra natūralus būdas apsisaugoti medį nuo
mikroorganizmų poveikio, taip pat gydo pažeistas vietas.
Terpenas yra tirpiklis, kuris pagreitina pušies deguto
džiūvimo procesą. Pušies degutas gaminamas iš daug
dervos turinčių pušų, naudojant krosnis.

Produkto taikymas
Brown Pine Tar (rudos spalvos pušų degutas) gali būti
naudojamas medienai, kuri buvo iš anksto apdorota
gruntavimo dažais (pvz. Falu Red) arba geležies sulfatu,
taip pat neapdorotoms arba iš anksto apdorotoms derva
medinėms dailylentėms, įvairiems mediniams elementams,
tokiems kaip fasadai, tvoros, medinėms luboms, padėklų
rėmams ir pan. Nereikėtų dengti medienos, kuri prieš tai
apdorota kito tipo danga/ nudažyta apsauginiais dažais.

Geriausi rezultatai pasiekiami, jei dažymas daromas šiltu oru,
kai oro temperatūra ne žemesnė nei + 10 laipsnių Celsijaus.
Tokiomis sąlygomis lengviau dirbti su šiuo produktu, jis geriau
įsiskverbia į paviršių.
Norėdami gauti geriausią rezultatą, atskieskite produktą ne
mažiau kaip 20% terpentino alyva (Auson Gum). Siekiant
lengvesnio produkto įsiskverbimo į obliuotą medieną, pvz., į
tokią, kaip mediniai fasadai, produktą reikia papildomai
atskiesti 10-15 % terpentino alyva (Auson Gum).
Kadangi pigmentas nusėda saugojimo metu, prieš produkto
naudojimą svarbu gerai sumaišyti dėžės turinį. Taip pat
rekomenduojame retkarčiais maišyti produktą jo naudojimo
metu.
Kietu šepečiu pašalinkite nuo paviršiaus dulkes, purvą ir
nusilupusius dažus. Nuplaukite dumblius ir pelėsių
pėdsakus. Prieš dažant paviršius turi būti sausas.
Denkite produktą tiesiogiai ant paviršiaus, nenaudokite
grunto. Naudokite teptuką arba volelį. Produktas galite
būti dengiamas purškiant, tokiu atveju jį reikia atskiesti
30-40% terpentino alyva (Auson Gum), priklausomai nuo
naudojamos purškimo įrangos. Sekantį produkto sluoksnį
galima dengti po 1-2 dienų. Rekomenduojame produktą
dengti du kartus, kad pasiektumėte optimalų apsaugos
lygį ir geriausią dažomo paviršiaus atspalvį.
Užtikrinkite gerą ventiliaciją. Naudokite produktą ne
patalpose. Produkto saugumo pasą ir jo naudojimo
instrukciją rasite tinklalapyje www.tjärlek.com.

Pakuotės
60530401 / 0,9 L
60530473 / 2.7 L
60530556 / 9 L

Techninė informacija
Spalva:
Tankis:
Sausas likutis:
Suvartojimas:
Džiovinimo laikas:

Skiedimas:
Valymas:

rudos spalvos (dull)
1.11 ± 0,03 kg/l
80%
5-8 m2/l priklausomai nuo paviršiaus
nuo kelių dienų iki kelių savaičių, priklausomai nuo oro sąlygų, ar apdorojama obliuota
ar ne obliuota pjautinė medžiaga ar mediena; nuo apdorojamo paviršiaus storio ir
deguto įsiskverbimo į jį lygio.
Terpentino alyva (Auson Gum).
Atkreipkite dėmesį! Ne naudokite vait spirito.
Terpentino alyva, spiritas arba muilas / vanduo.

Jei norite gauti papildomos informacijos, mes rekomenduojame
susipažinti su produkto saugos pasu arba žiūr. instrukciją ant pakuotės
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