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Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2714-2720

Aidol HolzschutzCreme
Lazuruj co pigmentowany dekoracyjny krem do
ochrony i uszlachetniania drewna stosowanego na
zewn trz.
Obszary stosowania
rodek słu y do ochrony stosowanych na zewn trz elementów
drewnianych niemaj cych kontaktu
z gruntem przed sinizn .
Do pokrywania szalunków elewacyjnych, wyst pów dachów, parapetów okiennych i balustrad balkonowych, wysokiej jako ci płotów,
pergoli, altan ogrodowych, parkanów itd. Z uwagi na konsystencj
nadaje si równie doskonale do
prac "nad głow "..

G sto :
Stopie połysku:
Zapach:
Temperatura zapłonu:
Rodzaj opakowania:
Kolor:

Wła ciwo ci produktu
Produkt składa si z emulsji
woda-olej. Ł czy zalety ró nych typów lazur, pomijaj c
ich niedoskonało ci. Nie kapie: nie ma potrzeby wykonywania przykry .
Wnika gł boko i daje si nakłada jednorazowo w du ych
ilo ciach, mimo to dobrze si
rozprowadzaj c i daj c doskonały rysunek lazury.
Transportuje substancje czynne w gł b drewna: umo liwia
zapewnienie ogólnej ochrony
w jednym cyklu roboczym.
Chroni drewno przed sinizn ,
algami, promieniami UV i wilgoci . Nie osadza si (pigmenty i faza stała).
Pomimo to jest otwarty dyfuzyjnie: nie łuszczy si , nie
ulega zerwaniu i nie musi by
szlifowany.

3

0

ok. 0,88 g/cm w temp. +20 C
jedwabisty mat
po wyschni ciu bez zapachu
0
ok. 61 C
pojemniki blaszane0,75 l, 2,5 l, 5 l
2714 bezbarwny, 2715 d b jasny,
2716 sosna, 2717 pinia/jodła, 2718
orzech, 2719 tek, 2720 maho

Z uwagi na skład chemiczny jest materiałem
przyszło ciowym (wytyczne Deco-Paint)
Znak jako ci
Wyró niony znakiem jako ci "RALHolzschutzmittel" według urz dowej oceny skuteczno ci przeciw
szkodnikom drewna i urz dowej
oceny zdrowotnego i ekologicznego bezpiecze stwa pod warunkiem
u ycie zgodnego z przeznaczeniem. wiadectwo RAL (Verleihungsurkunde) Nr 923.
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Sposób stosowania
Malowanie p dzlem.
Aidol Holzschutz-Creme jest gotowy do u ycie i nie musi by mieszany. Stare powłoki malarskie, jak
np. powłoki z lazury grubowarstwowej lub farby kryj cej jak równie kor i łyko nale y usun .
Drewno musi by czyste i suche.
Holzschutz-Creme nakłada mi kkim p dzlem, przeznaczonym specjalnie do lazur, w kierunku układania si włókien. Na drewno
szorstkie po ci ciu niezb dn
ilo materiału mo na nanosi
jednorazowo, na drewno oheblowane nale y nało y dwie warstwy. Po wyschni ciu (ok. 12 godzin) nało y drug warstw . Aidol
Holzschutz-Creme rozpływa si
samodzielnie, nie musi by wyrównywany. Ka dorazowo nale y
wykona malowanie próbne w celu
sprawdzenia koloru.
Malowanie uzupełniaj ce, renowacje. Podło e musi by czyste i
suche i mo e by pokrywane bez
uprzedniego przeszlifowywania lub
wytrawiania. Napocz ty pojemnik
dobrze zamkn , a zawarto
mo liwie szybko zu y . Dopuszczalna wilgotno drewna: 15% dla
drewna iglastego i 12% dla drewna
li ciastego.

Wskazówki

Narz dzia, czyszczenie

W przypadku pokrywania innymi
materiałami zaleca si sprawdzenie przyczepno ci warstwy. Bezbarwny Aidol Holzschutz-Creme
u ywa tylko do powierzchni zewn trznych nienara onych na
bezpo rednie działanie czynników
atmosferycznych, jak na przykład
podbitki dachowe, lub jako warstw gruntuj c . W przypadku
drewna o du ej zawarto ci garbników, jak na przykład d b, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. mo e
na skutek opadów dochodzi do
wymywania garbników rozpuszczalnych w wodzie. To z kolei moe powodowa przebarwienia na
jasnych murach lub tynkach. Dolne
powierzchnie drewna w przekroju
czołowym powinny by podfrezowane, aby uzyska kraw d ociekow .
rodki ochrony drewna zawieraj
biobójcze substancje czynne słuce ochronie drewna przed
szkodnikami. Nale y je stosowa
wył cznie zgodnie z instrukcj
u ycia i tylko w dozwolonych zakresach. U ycie niezgodne z przeznaczeniem mo e spowodowa
zagro enie zdrowia i rodowiska
naturalnego. Nie nadaje si do
stosowania na drewnie, które
zgodnie z przeznaczeniem b dzie
miało bezpo redni kontakt z ywno ci lub karm dla zwierz t. Nie
wprowadza produktu ani jego
resztek do wody, gruntu lub kanalizacji. Nie u ywa do malowania
uli, szklar , elementów wyposa enia saun. „Instrukcja na temat sposobu obchodzenia si z preparatami do ochrony drewna”, wydana
przez Industrieverband Deutsche
Bauchemie e.V. daje zbiorcze
wskazówki na ten temat.

Narz dzia natychmiast po u yciu
wyczy ci rozcie czalnikiem.
Brudn ciecz usun zgodnie z
przepisami.
Zu ycie, ilo
materiału

nanoszonego

200-250 ml/m2 na 1-2 warstwy.
Schni cie
Ok. 24 godziny. Warto ci sprawdzone praktycznie dla temperatury
+20°C i 65% wilgotno ci wzgl dnej
powietrza. Ni sze temperatury i
wy sza wilgotno powietrza wydłu aj proces schni cia.
Substancje czynne
0,87% jodpropinyl-butylcarbamatu,
0,28% propiconazolu. 100 g rodka zawiera 0,87 g jodpropinylbutylcarbamatu i 0,28 g propiconazolu.
Składowanie
W zamkni tych oryginalnych opakowaniach w miejscu suchym.
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Zawarto lotnych
substancji organicznych
Granica wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/e): 500 g/l
(2007). Ten produkt zawiera maksymalnie 499 g/l VOC.
Bezpiecze stwo
Identyfikacja zagro e :
Szkodliwy dla organizmów wodnych / Mo e powodowa długo
utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.
Powtarzaj ce si nara enie mo e
powodowa wysuszanie lub p kanie skóry.
Warunki bezpiecznego stosowania:
Chroni przed dzie mi. Nie przechowywa razem z ywno ci ,
napojami i paszami dla zwierz t.
Nie je i nie pi oraz nie pali
tytoniu podczas stosowania produktu. Unika zanieczyszczenia
skóry. Podczas pracy nosi odpowiedni odzie ochronn i r kawice ochronne. Unika zrzutów do
rodowiska.
Post powa zgodnie z instrukcj
lub kart charakterystyki. Zawiera
propiconazol, 2-butanonoksym i
Kobalt(2+)karboksylat. Mo e powodowa reakcje alergiczne. Kod
produktu: HSM-LV 30
Pierwsza pomoc:
Wskazówki ogólne:
Odzie zanieczyszczon produktem natychmiast zdj . W razie
wyst pienia nieregularnego oddechu lub jego zatrzymaniu zastosowa sztuczne oddychanie.

Po wdychaniu:
Poszkodowanego wynie na
wie e powietrze i uło y w spokojnym miejscu. W razie dolegliwo ci doprowadzi do lekarza.
Po kontakcie ze skór :
Natychmiast zmy wod z mydłem
i dobrze spłuka . W przypadku
utrzymuj cego si podra nienia
skóry skontaktowa si z lekarzem.
Po kontakcie z oczami:
Przez kilka minut spłukiwa oczy
przy uniesionych powiekach pod
bie c wod i skonsultowa si z
lekarzem.

baua
Nr rej. N- 28339
Oznaczenie
GefStoffV: -/GGVSE/ADR: /Zachowa bezpiecze stwo podczas u ywania substancji biobójczych. Przed u yciem zawsze
czyta oznaczenia i informacj
na temat produktu.

Po spo yciu:
Wypłuka usta i popi du ilo ci
wody. Natychmiast sprowadzi
lekarza. Poszkodowanego utrzymywa w spokoju.
Wskazówki dla lekarza:
Mog wyst pi nast puj ce objawy:
W przypadku dłu szej/powtarzaj cej si ekspozycji
lub silnych st e :
ból głowy
zawroty głowy
Usuwanie
Wi ksze resztki produktu nale y
usuwa w oryginalnym opakowaniu zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.
Całkowicie opró nione opakowania nale y odda do recyklingu.
Nie mo e by usuwany razem z
odpadami komunalnymi.
Nie wprowadza do kanalizacji.
Kod odpadu: 030202
Ochrona rodowiska
Nie wprowadza do wód powierzchniowych, kanalizacji lub
gruntu. WGK 2

Powy sze wskazówki zostały zestawione w naszym dziale
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewa rodzaje zastosowa i sposób
u ycia s poza nasz kontrol , z tre ci tej instrukcji nie
wynika adna odpowiedzialno producenta.
Wskazówki wykraczaj ce poza zawarto tej instrukcji lub
wskazówki ró ni ce si od tre ci instrukcji wymagaj
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W ka dym przypadku obowi zuj nasze ogólne warunki
handlowe.
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
trac swoj wa no .
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