MAINTENANCE MILK MATT
8548-011001-020

Toote kirjeldus

Tööriistade puhastamine

Veega lahjendatav hoolduspiim puitakende ilmastiku eest
kaitsvaks hoolduseks ja nende ilmastikumõjude käes
olnud pealispindade kattekihtide värskendamiseks.
Regulaarne kasutamine pikendab remondivälpasid. tõrjub vett ja mustust - kiiresti kuivav - kergesti töödeldav
- hea ilmastikukindlus - hea värvi- ja läikevärskendus

Kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada tavalist
nõudepesuvahendit või ST 830-ga.

Värvitoon
Värvitu
Läikeaste
Matt
Sidusaine liik
Vedelad polümeerid

Ladustamine
The minimum shelf life in the unopened original container
is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C.
After expiry of the BBD, the product may still be
processable, but the product properties may differ from
"fresh" material.
Started containers must be closed carefully! Store in a
cool but frost-free place.
Jäätmekäitlus
Andke jäätmekäitlusse ainult täielikult tühjendatud
mahuti. Jäätmekäidelge materjalijäägid vastavalt
kohalikele eeskirjadele. Sellele materjalile sobiv ELjäätmekood on: 08 01 12

Tihedus
Umbes 1,00 - 1,03 kg/l

Ohutuskaart

Pakend

Täiendavad andmed on toodud vastavalt 91/155/EMÜ
nõuetele ohutuskaardil. www.sikkens-wood-coatings.com
Ohutuskaartide allalaadimised

Töötlemine
Kattekihtide töödeldavaid pealispindu puhastatakse
esmalt põhjalikult sobiva koduses majapidamises
kasutatava puhastusvahendiga ja seejärel teostatakse
järelpuhastamine spetsiaalpuhastusvahendiga.
Hoolduspiim kantakse pealispinna täieliku kuivamise järel
käsnaga kiiresti, kuid ühtlaselt laki- või lasuurikihi peale.
Loksutage enne hoolduspiima kasutamist pudelit
tugevalt. Matt hoolduspiim sobib mattidele ja
poolmattidele pealispindadele, läikiv hoolduspiim sobib
poolläikivatele ja läikivatele pealispindadele.

Hoiatusjuhised
Lugege alati enne kasutamist märgistust ja
tooteinformatsiooni. Ka vähese kahjulike ainete
sisaldusega lakkide/lasuurvärvide puhul tuleb kinni
pidada tavalistest kaitsemeetmetest.
Soovitus kihi pealekandmiseks
Lihvige pealispind enne remondi käigus katmist
põhjalikult üle ja puhastage spetsiaalpuhastusvahendi
abil. Kasutage remondi käigus katmiseks Sikkensi
remonditoodet.

Töötlemistemperatuur

Põhireeglid

umbes 20 ml/m2

Hooldustoodete kasutamisega saab taastada laki- või
lasuurpealispinna algse värske väljanägemise. Regulaarse
kasutamise (1-2 x aastas kevadel ja sügisel) tulemusel
pikeneb kattekihi vastupidavuse kestus. Seevastu ei ole
defektseid kattekihte võimalik hoolduspiima abil
remontida või parandada. Selleks viidatakse Cetol-/
Rubbol-toodete tehnilistele andmelehtedele.

Töötlemistemperatuur
+10 - 30 °C aluspinna jaoks, õhk ja materjal umbes 60 %
relatiivse õhuniiskuse juures
Kuivamine
Normkliima 23 °C / 50 % relatiivse õhuniiskuse juures.
Tolmukuiv: umbes 10 - 20 minuti pärast.

Juhised
Hoolduspiim võib pealispinna läikeastet muuta.

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud
keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need
ei anna mingit garantiiõigust. Need soovitused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad
ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest
kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima
arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist.
Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsiﬁktsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise
eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiiﬁlisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja
teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma
üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute
Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2020-05-27 / 1
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8548-011001-020 - 250 ml

